OCUSB/S2022/00012/003
Príloha č. 2:

STAROSTA OBCE S P I Š S K É B Y S T R É
V Spišskom Bystrom, 05.01.2022

OCUSB/S2022/00012/004

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
16.02.2022 so začiatkom o 17:30 h
v zasadačke OcÚ

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

6.

7.
8.
9.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
Ţiadosti občanov a organizácií:
5.1. Návrh na zriadenie vecného bremena (uloţenie elektrickej prípojky
a elektromerovej skrine), ţiadateľ HIROPRO, spol. s r.o., Teplická
3376, 058 01 Poprad, IČO: 31 678 475 ako prípad hodný osobitného
zreteľa
5.2. Ţiadosť na prenájom priestorov (nebytový priestor s. č. 101), ţiadateľ
Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré, IČO: 31 949 827,
Michalská 394/4, 059 18 Spišské Bystré
5.3. Návrh na predbeţný odpredaj časti nehnuteľnosti (KN-E 3744/2),
ţiadatelia Filip Kuffa a Katarína Kuffová, Hviezdoslavova 423/48, 059
18 Spišské Bystré
5.4. Ţiadosť na predaj časti nehnuteľnosti (KN-C 7706/1), ţiadateľ Mgr.
Miroslav Lipták, SNP 268/170, 059 18 Spišské Bystré
5.5. Návrh na predaj nehnuteľnosti novozameranej parcely KN-C p. č.
7668/6, ţiadateľ Ing. Vladimír Oravec, Partizánska 10/9, 059 18
Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa
Návrh VZN č. ... /2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu a školskej jedálne
Zásady prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov
Návrh súhlasu na začatie procesu zriadenia spojenej školy
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prehodnotenie a prerokovanie nájomnej zmluvy
Oznámenie o úprave rozpočtu na rok 2021 č. 5/2021
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022
12.1. Oznámenie č. 1/2022
Rôzne
Interpelácie
Záver

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Zverejnené dňa: 10.02.2022
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Príloha č. 3:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
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 05.01.2022
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1. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 10.12.2021
Uznesenie č. 21/2021/4: 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,
ţe prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe
ţiadateľ je nápomocný pri uskutočňovaní hudobno-kultúrnych podujatí pre obec a aktívne sa podieľa na
kultúrnom ţivot v obci, čím realizuje verejnoprospešný záujem zlepšovanie kultúrneho ţivota v obci. Ţiadateľ
často krát pomáha realizovať uvedené akcie za symbolický, respektíve ţiadny poplatok. Uvedený priestor bude i
naďalej vyuţívať ako skladový priestor. Prenajímaný nebytový priestor tak nezmení nijakým spôsobom povahu
ani účel vyuţívania.
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:
- miestnosť na prízemí bez vybavenia v pravej časti budovy o výmere 40 m2 v budove súpisné číslo 101 v kat.
území obce Spišské Bystré zapísanú na liste vlastníctva č. 1, na parcele č. 484/1 ako druh stavby iná budova
(budova bývalého kina) ako skladový priestor ţiadateľovi: Bc. Pavol Stašák, SNP 179/68, 059 18 Spišské
Bystré, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 40,00 €/mesačne a doba nájmu od 01.01.2022 do
31.12.2022.

Plnenie: splnené. Zmluva o nájme nebytového priestoru podpísaná účastníkmi konania dňa
21.12.2021, zverejnená na webovom sídle dňa 21.12.2021 a účinnosť nadobudla dňa 22.12.2021.
Uznesenie č. 21/2021/5: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
nadobudnutie majetku, t.j. odkúpenie novozameraných pozemkov, oba registra „C“ s parc. č.: 1215/283, druh
pozemku: ostatná plocha o výmere: 914 m2 a parc. č.: 1215/284, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 78 m2,
nachádzajúcich sa v k. ú. Spišské Bystré, o celkovej výmere: 992 m2, odčlenených od pozemku registra „C“
s parcelným číslom: 1215/1, druh pozemku: ostatná plocha o celkovej výmere 11 873 m2, na základe geometrického
plánu č. 128/2021, zo dňa 27.10.2021, vyhotoviteľa: Ing. Pavla Basarika GEOPLAN, IČO: 51 747 545, so sídlom:
Mengusovce 197, 059 36 Mengusovce, overený Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor dňa 15.11.2021 pod
číslom: G1-1147/2021, vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré, Michalská 1, Spišské Bystré,
PSČ 059 18, SR, IČO: 31999875, zapísanej na LV č. 1453 za kúpnu cenu vo výške 35 EUR / 1 m 2, spolu vo výške:
34 720,- EUR (slovom: tridsaťštyritisíc sedemstodvadsať eur a 00/100 centov).

Plnenie: splnené. Kúpna zmluva podpísaná účastníkmi konania dňa 16.12.2021, schvaľovacia
doloţka podpísaná 12.01.2022, zverejnená na webovom sídle dňa 19.01.2022 a účinnosť
nadobudla dňa 20.01.2022.
Uznesenie č. 21/2021/8: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2022
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly

Plnenie: v plnení. Podľa plánu kontrol.
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Uznesenie č. 21/2021/9: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2021 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a ţiaka
v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré

Plnenie: splnené. Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 14.12.2021 a účinnosť od dňa
01.01.2022.
Uznesenie č. 21/2021/12: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zverenie majetku k 01.01.2022 zníţených o oprávky k 01.01.2022:


„Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity“ – interiérové vybavenie : 17 471,76 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 podpísaný
zmluvnými stranami dňa 16.12.2021, zverejnený na webovom sídle obce dňa 16.12.2021
a účinnosť nadobudol dňa 17.12.2021.
Uznesenie č. 21/2021/14: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
1. rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2022 podľa predloţeného návrhu uvedeného v tabuľke č. 2 – rozpočet
príjmov a v tabuľke č. 1 – rozpočet výdavkov podľa programov ako vyrovnaný vo výške 2 580 152,-- €,
podľa vecnej náplne kapitálových výdavkov, cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu
programového rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2022.
2. Jednotlivo poskytnutie dotácií pre organizácie a zloţky obce:
a) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Štúrova 14/8, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Základná organizácia Spišské Bystré, IČO:00 177 431 – vo výške 300,00 €,
b) Folklórny súbor Rovienka, Michalská 394, 05918 Spišské Bystré, IČO:50 029 690 – vo výške 1 000,00 €,
c) Slovenský Červený kríţ územný spolok Poprad, Miestny spolok SČK Spišské Bystré, Karpatská 7, 058 01
Poprad, IČO: 00 416 223 – vo výške 350,00 €,
d) Športový klub mládeţe Spišské Bystré, Cintorínska 365/27, 059 18 Spišské Bystré, IČO:523 680 33 – vo
výške 500,00 €,
e) Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, Jána Lačeka 30/635 05918 Spišské Bystré, IČO:377 893 41 – vo
výške 5 500,00 €,
f) Slovenský zväz chovateľov, Oblastný výbor Poprad, Základná organizácia Spišské Bystré, Kollárova 14, 058
01 Poprad, IČO:00178 322 703 – vo výške 50,00 €,
g) Klub vojenskej histórie Tatry Spišské Bystré, Hviezdoslavova 435/72, 059 18 Spišské Bystré,
IČO:42 238 544 – vo výške 400,00 €,
h) Klub slovenských turistov Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, IČO:48 481 645 – vo výške
500,00 €,
i) Stolnotenisový oddiel /STO/ Spišské Bystré , SNP 685, 059 18 Spišské Bystré, IČO:50048660 – vo výške
700,00 €,
j) OFK 1934 Spišské Bystré, Michalská 394/4, 059 18 Spišské Bystré, IČO:31 949 827 – vo výške 6 500,00 €,
k) ZO SZV Spišské Bystré, Partizánska 30/27, 059 18 Spišské Bystré, IČO:00 178 349 0136 – vo výške 100,00
€,
l) Základná škola s materskou školou Spišské Bystré, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré, IČO:37 876 031
– vo výške 1 500,00 € (záujmová činnosť)
m) Základná škola s materskou školou Spišské Bystré, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré, IČO:37 876 031
– vo výške 1 500,00 € (záujmová činnosť, Športová olympiáda MŠ)
B) berie na vedomie
návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na roky 2023 – 2024 vrátane programov a podprogramov.

Plnenie: splnené. Rozpočet zverejnený na webovom sídle obce, zmluvy o poskytnutie dotácie pre
organizácie a zloţky obce vyhotovené.
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Uznesenie č. 21/2021/15: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
pouţitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Obce Spišské Bystré v roku 2022 vo výške 324 180,- € na
finančné krytie nasledujúcich kapitálových výdajov:
- vodozádrţné opatrenia spoluúčasť proj. – areál ZŠ
14 180,00 €
- pozemky
55 000,00 €
- výkup pozemkov RKC
100 000,00 €
- rekonštrukcia ZŠ – zateplenie spoluúčasť
60 000,00 €
- výstavba a modernizácia miestneho rozhlasu vo výške
70 000,00 €
- rekonštrukcia telocvične ZŠ
25 000,00 €

Plnenie: splnené. Zapracované do programového rozpočtu.
Uznesenie č. 21/2021/16: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Bod. 17. Prehodnotenie a prerokovanie nájomných zmlúv presunúť na nasledujúce zasadanie obecného zastupiteľstva

Plnenie: splnené. Zapracovaný do pozvánky. Predmetný bod bude predmetom zasadania
16.02.2022.
Uznesenie č. 21/2021/17: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021:
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
111003 – Daň z príjmov
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637040 - Upgrade webu
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
633003 - Telekomunikačná technika
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 - Všeobecné sluţby obec
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 - Odvoz odpadu
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
223002 – ZŠ beţné príjmy
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
641006 – ZŠ originálne kompetencie
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 - Všeobecné sluţby obec - registratúra
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
717002 – Stavby a ich technické zhodnotenie
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
641006 – ZŠ originálne kompetencie
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
721002 – ZŠ kapitálový transfer

+ 5 550,00 €
+ 1 440,00 €
+

110,00 €

+ 1 000,00 €
+ 3 000,00 €
+

575,00 €

+

575,00 €

- 45 000,00 €
+

5 500,00 €

+ 39 500,00 €

-

6 963,14 €

+

6 963,14 €

Plnenie: splnené. Zapracované do rozpočtovníctva.
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Uznesenie č. 21/2021/18: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č. 4/2021
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
EDUZBER/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
pandémia/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre MŠ
k 15.9.2021/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 MŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.

+

2 234,00 € /príspevok na rekreácie/

+

2 234,00 €

- 13 658,00 € /normatív po zbere dát

-

13 658,00 €

+

4 151,00 € /normatív odmena

+

4 151,00 €

+

6 408,00 € /normatív pedag/

+

6 408,00 €

+ 4 796,00 € /príspevok podľa stavu
+
-

4 796,00 €
218,00 € /vzdelávacie poukazy/
218 ,00 €

Plnenie: splnené. Zapracované do rozpočtovníctva.
Uznesenie č. 21/2021/19: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
1. schvaľuje
úpravu výšky nájmu v nájomných priestoroch obecného úradu o výšku inflácie a navýšenie
15 % od 01.01.2022.
Plnenie: splnené. Úpravy výšky nájmu zaslané nájomníkom.
2. schvaľuje
predbeţne ţiadosť o odkúpenie pozemku, ţiadateľ Ing. Vladimír Oravec, Partizánska 10/9, 059 18
Spišské Bystré
3. odporúča
doručiť geometrický plán úradne overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom
a znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku.

Plnenie: splnené. Ţiadateľovi zaslaný list dňa 21.12.2021 o predbeţnom schválení
a odporúčaní doručiť potrebné dokumenty.
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20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 03.11.2021
Uznesenie č. 20/2021/8:
schvaľuje
spoluúčasť na financovaní výmeny pamätnej dosky vo výške 300,00 eur za podmienok, ktoré určila RKC

Plnenie: v plnení.
19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 10.09.2021
Uznesenie č. 19/2021/8: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ţe 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,
ţe 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 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.

Plnenie: v plnení. Bude predmetom rokovania dňa 16.02.2022.
18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 23.06.2021
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, ţe výpoţička 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 MLÁDEŢE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, občianske zdruţenie, IČO: 52368033,
Cintorínska 366/28, 059 18 Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe obec chce
poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj telesnej kondície
v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný štýl svojich obyvateľov, zároveň poskytnúť
priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob výpoţičky vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to
výpoţička 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
výpoţičku 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
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KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.11.2021 do 01.04.2022 pre nájomcu
ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŢE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, občianske zdruţenie, IČO: 52368033,
Cintorínska 366/28, 059 18 Spišské Bystré za cenu podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky
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
výpoţičky. Vypoţičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz
a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne
v zmluve o výpoţičke.

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,
ţe výpoţička 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, ţe
obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj telesnej kondície
v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný štýl svojich obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor pre
zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob výpoţičky vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to
výpoţička 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
výpoţičku 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 výpoţičky 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 výpoţičky. Vypoţičiavateľ je povinný uhradiť náklady
(elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidáciu odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním
priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpoţičke.

Plnenie: splnené. Zmluva podpísaná účastníkmi dňa 20.12.2021, zverejnená na webovom sídle
obce dňa 28.12.2021 a účinnosť nadobudla dňa 29.12.2021.

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 inţinierskych sietí na ulici Vodárenská
v Spišskom Bystrom.

Plnenie: v plnení.
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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.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré
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Príloha č. 4:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
K bodu číslo: 5

9

Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.1. 9.1. NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA (ULOŢENIE
ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY A ELEKTROMEROVEJ SKRINE),
ŢIADATEĽ HIROPRO, SPOL. S R.O., TEPLICKÁ 3376, 058 01
POPRAD, IČO: 31 678 475 AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO
ZRETEĽA
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu

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

V Spišskom Bystrom dňa 05.01.2022
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1. Dôvodová správa:
Dňa 24.08.2021, sa na obec Spišské Bystré obrátila e-mailom spoločnosť HIROPRO, spol.
s r.o., IČO: 31 678 475, so sídlom: Teplická 3376, 058 01 Poprad (ďalej ako „Ţiadateľ“), so
ţiadosťou o umiestnenie elektrickej prípojky (elektrického kábla do výkopovej ryhy s pripojením na
elektromerovú skriňu novým elektromerom) na pozemku vo vlastníctve obce Spišské Bystré
a zároveň o zriadenie vecného bremena k tomuto pozemku, pre objekt Predajňa stavebnín
HIROPRO, spol. s r.o., bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na pozemku registra „E“ s parcelným
číslom: 1135, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 4 849 m2 a pozemku registra „E“
s parcelným číslom: 1216, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 216 m2, evidované na LV
č. 2181 k. ú. Spišské Bystré.
Dotknutým pozemkom je parcela registra „C“ s číslom 7653/13, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, s rozlohou: 286 m2, evidovanou Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor, na
liste vlastníctva č. 1, pre k. ú. Spišské Bystré (ďalej ako „Dotknutý pozemok“, alebo „Slúţiaci
pozemok“).
Dňa 10.09.2021, Obecné zastupiteľstvo Spišské Bystré na svojom zasadnutí, uznesením č.
19/2021/8, schválilo zriadenie budúceho vecného bremena na vyššie uvedenom dotknutom
pozemku v prospech Ţiadateľa.
V zmysle vyššie uvedeného bolo obci doručené porealizačné zameranie – zobrazené v mape
KN, ktoré bude podkladom k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena. Vyššie uvedené
porealizačné zameranie bolo vyhotovené Mariánom Kasprišinom – ZEKA – ZEMEMERAČSKÁ
KANCELÁRIA, Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 14 281 601. Podkladom stanovenia výšky
náhrady za zriadenie vecného bremena je znalecký posudok, ktorý dal vyhotoviť ţiadateľ znalcovi
Ing. Jozef Zahradník, Vodárenská 2022/14, 058 01 Poprad, znalec, odbor: Stavebníctvo, odvetvia:
Odhad hodnoty nehnuteľnosti, Pozemné stavby, a ktorý stanovil výšku náhrady za zriadenie
vecného bremena vo výške 416,12 € (všeobecná hodnota jednorazovej odplaty za riadenie vecného
bremena).
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti predkladáme Obecnému zastupiteľstvu na
schválenie zriadenie vecného bremena „in rem“ na Dotknutom pozemku vo vlastníctve obce
v prospech Ţiadateľa za jednorazovú odplatu vo výške 420,00 €.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Obce Spišské Bystré, ako povinného
z vecného bremena strpieť:
-

uloţenie inţinierskych sietí – NN prípojky s príslušenstvom na slúţiacom pozemku,

-

vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúţiaci pozemok za účelom údrţby
a oprav inţinierskych sietí s príslušenstvom,
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v prospech oprávneného z vecného bremena: HIROPRO, spol. s r.o., so sídlom: Teplická 3376, 058
01 Poprad, IČO: 31 678 475.
Slúţiacim pozemkom bude pozemok zapísaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 1, k. ú. Spišské Bystré, a to:
-

parcela registra „C“ s číslom 7653/13, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie,
s rozlohou: 286 m2, porealizačné zameranie – zobrazené v mape KN, vyhotovené Mariánom
Kasprišinom – ZEKA – ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, Levočská 866, 058 01
Poprad, IČO: 14 281 601

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“, na dobu neurčitú za jednorazovú finančnú náhradu vo
výške stanovenej znaleckým posudkom, t.j. 420,00 €. Poplatky spojené s vkladom do katastra
nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.
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Príloha č. 5:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
K bodu číslo: 5 9
Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
9.2. 5.2. ŢIADOSŤ NA PRENÁJOM PRIESTOROV (NEBYTOVÝ PRIESTOR
S.Č. 101), ŢIADATEĽ OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB 1934 SPIŠSKÉ
BYSTRÉ, IČO: 31 949 827, MICHALSKÁ 394/4, 059 18 SPIŠSKÉ BYSTRÉ
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecne administratívny pracovník

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

V Spišskom Bystrom dňa 24.01.2022
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1. Dôvodová správa:
Dňa 24.01.2022 bola do podateľne obecného úradu doručená Ţiadosť o prenájom priestorov
od Obecného futbalového klubu 1934 Spišské Bystré, Michalská 394/4, 059 18 Spišské Bystré.
OFK 1934 Spišské Bystré ţiada prenájom priestorov v bývalom kine na dobu neurčitú, dve
miestnosti bývalého Zväzarmu. Miestnosti majú záujem vyuţiť na uskladnenie dresov a na
klubovňu OFK 1934 Spišské Bystré, kde bude zobrazená história klubu (poháre, fotky).
Následne bola dňa 26.01.2022 predmetná ţiadosť e-mailom postúpená komisiám na
prerokovanie.
Do doby zasielania materiálov neboli doručené výstupy z komisií.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
podľa záverov z rokovania
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Príloha č. 6:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
K bodu číslo: 5 9
Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
9.3 5.3. NÁVRH NA PREDBEŢNÝ ODPREDAJ ČASTI NEHNUTEĽNOSTI
(KN-E P.Č. 3744/2), ŢIADATELIA FILIP KUFFA A KATARÍNA
KUFFOVÁ, HVIEZDOSLAVOVA 423/48, 059 18 SPIŠSKÉ BYSTRÉ
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecne administratívny pracovník

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

V Spišskom Bystrom dňa 04.01.2022
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1. Dôvodová správa:
Dňa 04.01.2022 bola do podateľne obecného úradu doručená Ţiadosť o odpredanie časti
parcely od ţiadateľov Filip Kuffa a Katarína Kuffová, Hviezdoslavova 423/48, 059 18 Spišské
Bystré. Jedná sa o časť parcely registra KN E parcely č. 3744/2, druh pozemku orná pôda, zapísanej
na LV č. 1, ktorá je vo vlastníctve obce. Časť predmetnej parcely ţiadajú z dôvodu, ţe bude lepší
prístup k rekonštrukcii oplotenia a k údrţbe stromovej zelene, ktorá je vysadená pozdĺţ oplotenia
pozemku ţiadateľov. Predpokladaná výmera dotknutej časti parcely cca 20 m2.
Následne bola predmetná ţiadosť dňa 05.01.2022 s prílohami e-mailom postúpená komisiám
na prerokovanie.
Do doby zasielania materiálov neboli doručené výstupy od komisií.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
podľa záverov z rokovania
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Príloha č. 7:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
K bodu číslo: 5 9
Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
9.4. 5.4. ŢIADOSŤ NA PREDAJ ČASTI NEHNUTEĽNOSTI (KN-C P.Č.
7706/1), ŢIADATEĽ MGR. MIROSLAV LIPTÁK, SNP 268/170,
059 18 SPIŠSKÉ BYSTRÉ
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecne administratívny pracovník

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

V Spišskom Bystrom dňa 04.01.2022
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1. Dôvodová správa:
Dňa 08.09.2021 bola do podateľne obecného úradu doručená Ţiadosť o kúpu obecného
pozemku od ţiadateľa Mgr. Miroslav Lipták, SNP 268/170, 059 18 Spišské Bystré. Prílohou
ţiadosti bol geometrický plán č. 26/2021 úradne overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom dňa 03.06.2021 pod číslom G1-514/2021 a čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1.
Následne bola dňa 10.09.2021 predmetná ţiadosť s prílohami e-mailom postúpená komisiám
na prerokovanie.
Komisia výstavby a ţivotného prostredia na svojom zasadnutí dňa 15.10.2021 zaslala
výstup, ţe z predloţenej dokumentácie nie je jasné či dokupuje uţ uţívaný pozemok, alebo ďalej
k potoku s čím nesúhlasili.
Na parcele KN C p. č. 576/1 v prejednávanom čase nebol vlastníkom pozemku, za ktorým
je zameraná odpredávaná časť pozemku. Ţiadateľ vlastníctvo k predmetnej parcele nadobudol dňa
18.01.2022 pod číslom V – 5571/2021 – číslo zmeny 11/2022.
Predmetná ţiadosť bola komisiám e-mailom pripomínaná aj dňa 26.01.2022.
Do doby zasielania materiálov neboli doručené výstupy od komisií.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
podľa záverov z rokovania
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Príloha č. 8:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
K bodu číslo: 5

9

Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
9.5. 5.5. NÁVRH NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI NOVOZAMERANEJ
PARCELY KN-C P.Č. 7668/6, ŢIADATEĽ
ING. VLADIMÍR
ORAVEC, PARTIZÁNSKA 10/9, 059 18 SPIŠSKÉ BYSTRÉ AKO
PRÍPAD HODNÝ 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 26.01.2022
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1. Dôvodová správa:
Dňa 08.12.2021 bola do podateľne obecného úradu doručená Ţiadosť o odkúpenie obecného
pozemku od ţiadateľa Ing. Vladimír Oravec, Partizánska 10/9, 059 18 Spišské Bystré.
Následne bola predmetná ţiadosť dňa 08.12.2021 e-mailom postúpená komisiám na
prerokovanie.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré na svojom 21. rokovaní dňa 10.12.2021 schválilo
predbeţne ţiadosť o odkúpenie pozemku a odporučilo doručiť geometrický plán úradne overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom a znalecký posudok na stanovenie všeobecnej
hodnoty pozemku. Odpoveď z výstupu 21. rokovania bola ţiadateľovi zaslaná a doručená dňa
21.12.2021.
Dňa 26.01.2022 ţiadateľ doručil do podateľne obecného úradu geometrický plán č.
48109622-2/2022 zo dňa 06.01.2022, úradne overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom dňa 20.01.2022 pod číslom G1-11/22 a Znalecký posudok č. 09/2022 zo dňa 21.01.2022
na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku.
Obratom boli geometrický plán a znalecký posudok ten istý deň postúpené e-mailom na
prerokovanie v komisiách.
Znaleckým posudkom č. 09/2022 vyhotovený Ing. Róbertom Rodákom, znalec v odbore
stavebníctvo bola stanovená všeobecná hodnota pozemku na sumu 950,00 €.
Zámer predaja majetku Obce Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 31.01.2022.
Jedná sa o:
- novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 7668/6 o výmere 39 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č.
48109622-2/2022 zo dňa 06.01.2022, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom pod číslom G1- 11/22 dňa 20.01.2022 od parcely registra „C“ s par. č. 7668/1 od
celkovej výmery: 3 769 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.
Navrhovaná cena: 30,- €/m2, t.j. 1 170,00 €.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Jedná sa o majetkovoprávne usporiadanie pozemku; a to časti pozemku vo vlastníctve obce,
dlhodobo uţívaný ako vstup na pozemky vo vlastníctve ţiadateľa. Odpredajom sa zarovná uličná
čiara susedných pozemkov. Pre obec je pozemok do budúcna samostatne nevyuţiteľný a vzhľadom
na skutočnosť, ţe sa jedná o parcelu, cez ktorú je zabezpečený vstup na pozemky vo vlastníctve
ţiadateľa, jej odpredajom tretej osobe by došlo k výraznému obmedzeniu výkonu jeho vlastníckeho
a uţívacieho práva k týmto pozemkom.
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti predkladáme Obecnému zastupiteľstvu na
schválenie predaj novozameraného pozemku za cenu vo výške 1 170,00 €.
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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, ţe predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré je
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe sa jedná o majetkovoprávne usporiadanie
pozemku; dlhodobo uţívaný ako vstup na pozemky vo vlastníctve ţiadateľa. Odpredajom sa
zarovná uličná čiara susedných pozemkov. Pre obec je pozemok do budúcna samostatne
nevyuţiteľný a vzhľadom na skutočnosť, ţe sa jedná a parcelu, cez ktorú je zabezpečený
vstup na pozemky vo vlastníctve ţiadateľa, jej odpredajom tretej osobe by došlo
k výraznému obmedzeniu výkonu jeho vlastníckeho a uţívacieho práva k týmto pozemkom.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Spišské Bystré, a to predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to
novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 7668/6 o výmere 39 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č.
48109622-2/2022 zo dňa 06.01.2022, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom pod číslom G1- 11/22 dňa 20.01.2022 od parcely registra „C“ s par. č. 7668/1 od
celkovej výmery: 3 769 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 za cenu 1 170,00 € ţiadateľovi:
Ing. Vladimír Oravec, r. Oravec bytom Partizánska 10/9, 059 18 spišské Bystré.
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Príloha č. 9:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
K bodu číslo: 6 5
Názov materiálu: NÁVRH VZN Č. ... /2022 O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA POBYT
DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE, VÝŠKE PRÍSPEVKU NA
ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO
KLUBU A ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Návrh VZN č. ... /2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu a školskej jedálne

V Spišskom Bystrom dňa 11.02.2022
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1. Dôvodová správa:
Na návrh Základnej školy s materskou školou predkladáme Obecnému zastupiteľstvu na
schválenie návrh VZN, ktorým sa mení finančné pásmo na nákup potravín, ktoré je stanovené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ktoré určuje náklady na
nákup potravín na jedlo, a to podľa vekových kategórií stravníkov a rovnako tak aj príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa a ţiaka vo výške nákladov potravín. Obec Spišské Bystré týmto VZN
stanovuje 3. finančné pásmo. Vo VZN sa mení v Článku 5, bod 3. celá tabuľka.
VZN sa ďalej mení v Článku 6, bod 5. Kde dochádza k úprave doplatku, ktorý je zákonný
zástupca povinný v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni uhradiť a to vo
výške 0,24 EUR / 1 dieťa / 1 deň, celkovo vo výške 25,- EUR za polrok.
Z dôvodu väčšej prehľadnosti všeobecne záväzných nariadení obce sme pristúpili
k vypracovaniu nového VZN.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa: 31.01.2022.
V zákonnej lehote neboli doručené ţiadne pripomienky. Na schválenie VZN je potrebná 3/5 väčšina
prítomných poslancov.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne
3. Príloha: Návrh VZN č. ..../2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej
jedálne

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. ... /2022
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu a školskej jedálne
Obecné zastupiteľstvo v obci Spišské Bystré v zmysle § 6 a § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o obecnom zriadení“), §
6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o správe v školstve“)
a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„Školský zákon“)
vydáva
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toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“), ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu a školskej jedálne a výška príspevku na reţijné náklady.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Obec Spišské Bystré je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, so sídlom:
Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré, ktorej súčasťou sú materská škola, školský klub,
školská jedáleň a výdajňa školskej jedálne.
Článok 2
Predmet úpravy

1.

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

1.
2.

3.

4.

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom
jedného (1) dieťaťa v materskej škole mesačne sumou: 15,- EUR.
Príspevok podľa Článku 3, bod 1. tohto VZN sa uhrádza mesačne, najneskôr do 15. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, bezhotovostne bankovým prevodom na účet školy, alebo
poštovou poukáţkou. Príspevok na mesiac december príslušného kalendárneho roka sa uhrádza
spolu s príspevkom na mesiac november, a to najneskôr do 15. novembra príslušného
kalendárneho roka. Vzniknuté preplatky budú zúčtované do 31.12. a 31.08. príslušného
školského roka a vrátené bezhotovostným prevodom na účet zákonného zástupcu dieťaťa.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole sa
neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí zástupkyni pre materskú školu doklad o tom, ţe je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole sa
neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30, po sebe nasledujúcich,
kalendárnych dní z dôvodu choroby (preukazuje sa lekárskym potvrdením) alebo z
rodinných dôvodov, ktoré sú preukázateľné dôveryhodné
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo v čase, kedy bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závaţnými
dôvodmi.
Článok 4
Príspevok na činnosť školského klubu detí

1.
2.

Zákonný zástupca ţiaka ZŠ prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu mesačne na jedného (1) ţiaka sumou: 5,- EUR.
Príspevok podľa Článku 4, bod 1. tohto VZN sa uhrádza za obdobie september aţ december
príslušného školského roka najneskôr do 15.10. príslušného školského roka a za obdobie od
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3.
4.

januára do júna príslušného školského roka najneskôr do 15.02. príslušného školského roka, a
to bezhotovostne bankovým prevodom na účet školy, alebo poštovou poukáţkou. V osobitných
prípadoch na základe písomnej ţiadosti, po jej schválení riaditeľom školy, v hotovosti do
pokladne školy. Vzniknuté preplatky budú zúčtované do 31.07. príslušného školského roka a
vrátené bezhotovostným prevodom na účet zákonného zástupcu ţiaka.
Príspevok podľa Článku 4, bod 1. tohto VZN sa neuhrádza za ţiaka ZŠ v prípade prerušenia
prevádzky školského klubu detí zapríčinenú zriaďovateľom alebo inými závaţnými dôvodmi.
Zriaďovateľ môţe rozhodnúť o zníţení, alebo odpustení príspevku podľa Článku 4, bod 1.
tohto VZN, ak o to zákonný zástupca ţiaka písomne poţiada školu a zároveň predloţí doklad o
tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

3. finančné pásmo
Nákup
potravín

Dotácia na
podporu k
stravovacím
návykom

Úhrada
zákonného
zástupcu /
dospelého
stravníka

Veková skupina stravníkov

Olovrant

3.

Obed

2.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom MŠ a ţiakom ZŠ za úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výţivové dávky.
Finančné pásma sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, určujú náklady na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a
príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a ţiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Obec
Spišské Bystré stanovuje 3. finančné pásmo s účinnosťou odo dňa účinnosti tohto VZN.
Obec Spišské Bystré určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a
jedlo, v čase jeho pobytu v škole alebo školskom zariadení, nasledovne:

Desiata

1.

stravník MŠ

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

0 €

1,54 €

stravník MŠ
(ktorému sú poskytované
dotácie na podporu
stravovania)

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

1,30 €

0,24 €

stravník ZŠ - I. stupeň
obed

-

1,21€

-

1,21€

0€

1,21€

stravník ZŠ - I. stupeň
desiata

0,52 €

-

-

-

0€

0,52 €

stravník ZŠ - I. stupeň
(desiata + obed)

0,52 €

1,21€

-

1,73 €

0 €

1,73 €

stravník ZŠ - I. stupeň,
(ktorému sú poskytované
dotácie na podporu
stravovania)

-

1,21€

-

1,30 €

1,30 €

-
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stravník ZŠ - I. stupeň
( obed s desiatou, ktorému sú
poskytované dotácie na
podporu stravovania)

0,52 €

1,21 €

-

1,73 €

1,30 €

0,43 €

stravník ZŠ - II. stupeň
obed

-

1,30 €

-

1,30 €

0 €

-

stravník ZŠ - II. stupeň
desiata

0,56 €

-

-

-

0 €

0,56 €

0,56 €

1,30 €

-

1,86 €

0 €

1,86 €

-

1,30 €

-

1,30 €

1,30 €

-

0,56 €

1,30 €

-

1,86 €

1,30 €

0,56 €

-

1,41 €

-

1,41 €

0 €

1,41 €

stravník ZŠ - II. stupeň
(obed s desiatou)
stravník ZŠ - II. stupeň
(ktorému sú poskytované
dotácie na podporu
stravovania)
stravník ZŠ - II. stupeň s
desiatou, ktorému sú
poskytované dotácie na
podporu stravovania
stravník SŠ a dospelý
stravník, cudzí stravníci
4.

5.

6.

7.

8.

Zákonný zástupca dieťaťa MŠ alebo ţiaka ZŠ a zamestnanci uhrádzajú výšku finančného
príspevku na stravovanie určenú týmto VZN podľa príslušných vekových kategórií stravníkov
určenú v Článku 5, bod 3. tohto VZN.
Hodnota jedla pre dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného
finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov
na potraviny a reţijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov
15 – 19 ročných.
V prípade, ţe bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca
dieťaťa MŠ alebo ţiaka ZŠ uhrádza finančný príspevok na stravovanie určený týmto VZN
podľa príslušných vekových kategórií stravníkov určený v Článku 5 bod 3. tohto VZN zníţený
o poskytnutú dotáciu.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ a ţiaka v ZŠ sa poskytuje
vo výške 1,30 EUR na kaţdý deň, v ktorom sa dieťa/ţiak ZŠ zúčastnil výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
Stravník, ktorému je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom nemá
dieťa MŠ /ţiak ZŠ nárok vtedy, ak napr.:
a) ţiak ZŠ/dieťa MŠ neodobralo stravu v danom stravovacom dni, nezúčastnilo sa výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a nebolo
odhlásené z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni najneskôr do
14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa a v pondelok do 6.30 hod.
b) ţiak ZŠ/dieťa MŠ odobralo stravu v danom stravovacom dni, nezúčastnilo sa výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a nebolo
odhlásené z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni najneskôr do
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14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa a v pondelok do 6.30 hod. V tento deň si
môţe odobrať zákonný zástupca neodhlásený obed do obedára, pričom cena obeda sa zrazí
zo zábezpeky. Pri dlhšej absencii ţiaka je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť
oznámiť cez Edupage odhlásením zo stravy, prípadne telefonicky vedúcej školskej jedálne.
c) ţiak ZŠ/dieťa MŠ neodobralo stravu v danom stravovacom dni, zúčastnilo sa výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a nebolo
odhlásené z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
9. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ/ţiaka ZŠ je povinný uhradiť plnú stanovenú sumu úhrady
za stravu v prípadoch uvedených v bode 8.
10. Nárok na dotáciu má dieťa, ktoré navštevuje MŠ a ţiak navštevujúci ZŠ na základe schválenia
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a úhrade platby.
11. Zákonnému zástupcovi dieťaťa MŠ/ţiaka ZŠ, na ktoré je poskytnutá dotácia, a u ktorého podľa
potvrdenia od lekára - špecialistu zdravotný stav vyţaduje osobitné stravovanie a školská
jedáleň uvedený druh diéty nezabezpečuje alebo nemá vytvorené podmienky napr.:
 šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite) ,
 diabetická diéta (pri zvýšení hladiny krvného cukru - cukrovka ),
 bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia),
 bezlaktózová diéta (porucha vstrebávania mliečneho tuku - laktóza),
vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi dieťaťa MŠ/ţiaka ZŠ dotáciu na stravu na základe
ţiadosti zákonného zástupcu a evidencie dochádzky dieťaťa v MŠ alebo ţiaka ZŠ potvrdenej
triednym učiteľom v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. na jeho účet najneskôr
do 10 kalendárnych dní po ukončení predchádzajúceho mesiaca.
12. Obec poskytne na výdavkový účet školskej jedálne mesačne „zálohovo“ dotáciu z
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Po vyúčtovaní zálohovej
dotácie, bude poskytnutá dotácia pre školskú jedáleň na ďalší mesiac. Vyúčtovanie zálohovej
dotácie bude vykonávané mesačne.
Článok 6
Určenie výšky príspevku na reţijne náklady a podmienok úhrady
1.
2.

3.

4.

5.

Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ a ţiaka v ZŠ čiastočne prispieva aj na úhradu reţijných
nákladov na prevádzku zaradenia školského stravovania.
Príspevok na úhradu reţijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania je
stanovený pevnou sumou vo výške 0,11 - EUR / obed. (Slovom: jedenásť centov) Zákonný
zástupca je povinný uhradiť poplatok reţijných nákladov (na materiálno – technické
vybavenie kuchyne a jedálne). Suma reţijných nákladov bude pripočítaná k odobratému
obedu.
Zákonný zástupca ţiaka, krému sú poskytované dotácie na podporu stravovania ZŠ a dieťaťa
v MŠ je povinný, v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni po prihlásení
ţiaka na stravu podľa jednotlivých vekových kategórií v zmysle platného VZN, uhradiť
zábezpeku vo výške: 10,- EUR (slovom: desať eur) na účet SK84 0900 0000 0051 5955
0517, a to do 25.8. príslušného kalendárneho roka. Zábezpeka slúţi na refundáciu nákladov v
prípade neodhlásenej stravy. Pouţitá zábezpeka sa bude priebeţne dopĺňať na základe
oznámenia vedúcej školskej jedálne cez Edupage.
Zákonný zástupca je povinný, v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej
jedálni, po prihlásení dieťaťa MŠ a ţiaka ZŠ na stravu podľa jednotlivých vekových
kategórií uvedených v tabuľke poplatkov v zmysle platného VZN uhradiť príspevok na
úhradu nákladov na stravu v školskej jedálni mesačne, na účet SK84 0900 0000 0051 5955
0517 do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
Zákonný zástupca je povinný, v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni,
po prihlásení dieťaťa MŠ na stravu podľa jednotlivých vekových kategórií v zmysle platného
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6.

7.

VZN uhradiť doplatok 0,24 EUR/ 1dieťa/ 1 deň na úhradu nákladov na stravu v školskej
jedálni polročne vo výške: 25,- EUR (slovom: dvadsaťpäť eur) na účet SK84 0900 0000 0051
5955 0517, a to do 15.09. príslušného kalendárneho roka a na druhý polrok najneskôr do 15.02.
príslušného školského roka.
Zamestnanci školy a školských zariadení uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na stravu
a reţijných nákladov v školskej jedálni mesačne formou – zráţky zo mzdy na základe výkazu
stavovaných osôb.
Tabuľka poplatkov:
Poplatky školská jedáleň
Druh poplatku

suma

dátum úhrady do

Réţia
(materská škola )

0,11 € / obed

15. dňa
predchádzajúceho mesiaca

Réţia
( základná škola I. stupeň
a II. stupeň )

0,11 € / obed

15. dňa
predchádzajúceho mesiaca

10 €

25.08.

Zábezpeka
(základná škola I. a II stupeň,
stravník ktorému sú
poskytované dotácie na
podporu stravovania )
Stravné
( materská škola )
Stravné I. stupeň
( obed)
Stravné II. stupeň
(obed)
Stravné I. stupeň
( obed + desiata)
Stravné II. stupeň
(obed+ desiata)
Stravné - doplatok
( stravník materská škola,
ktorému poskytované
dotácie na podporu
stravovania )

20 €

15. dňa
predchádzajúceho mesiaca
15. dňa
predchádzajúceho mesiaca
15. dňa
predchádzajúceho mesiaca
15. dňa
predchádzajúceho mesiaca
15. dňa
predchádzajúceho mesiaca
15.09.

20 €

15.02.

25 €
26 €
28 €
36 €
39 €

Článok 7
Vyúčtovanie
1.
2.

3.

Platby za stravné je potrebné uhradiť mesačne do 15. kalendárneho dňa v predchádzajúcom
mesiaci.
Ak sa dieťa alebo ţiak prihlási na stravu počas školského roka, prináleţí mu strava hneď po
podaní záväznej prihlášky, rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí stravníka na stravovanie a
preukázaní uhradenej platby za stravnú jednotku v súlade s platným finančným pásmom. Nárok
na štátnu účelovú dotáciu na stravu vzniká stravníkovi po schválení Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny Poprad a úhrade platby.
V prípade neodhláseného alebo neodobratého obeda bude obed uhradený v plnej výške platbou
zákonného zástupcu.
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4.
5.

6.

Vyúčtovanie stravy sa zrealizuje jedenkrát ročne po skončení školského roka na bankový účet
zákonného zástupcu, ktorý uvedie v zápisnom lístku.
Ak ţiak ZŠ/dieťa MŠ na ţiadosť zákonného zástupcu prestúpi na inú základnú školu resp.
materskú školu, vyúčtovanie zábezpeky alebo stravného na vykoná k poslednému dňu k
mesiaci, kedy nastal prestup.
Ak zákonný zástupca podá ţiadosť o ukončenie stravovania ţiaka v školskej jedálni,
vyúčtovanie vrátane zábezpeky sa vykoná vţdy k 31.07. daného kalendárneho roka.
Článok 8
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.

5.

Návrh VZN č. ... /2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne bol zverejnený
na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 31.01.2022.
Na VZN č. ... /2022, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo obce Spišské Bystré dňa 16.02.2022.
VZN č. ... /2022, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne bolo vyhlásené
vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 17.02.2022.
VZN č. ... /2022, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne nadobúda účinnosť
dňa 01.04.2022.
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Spišské Bystré 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, ktoré bolo schválené dňa 23.06.2021.

..............................................
Mgr. Marián Luha
starosta obce
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Príloha č. 10:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
K bodu číslo: 7 6
Názov materiálu: ZÁSADY PRENÁJMU A VÝPOŢIČKY 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 – Zásady prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov

V Spišskom Bystrom dňa 01.02.2022
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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 ţivota obce a najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý uţíva, rovnako tak schvaľovať najdôleţitejšie
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 výpoţičky nebytových priestorov a
predovšetkým určuje minimálne ceny za prenájom, pod ktoré nie je moţné uvedené priestory
prenajať.
Nakoľko Zásady prenájmu a výpoţičky obsahujú v bode 4. aj nebytové priestory
nachádzajúce sa v objekte Základnej školy s materskou školou, vo februári sa na nás obrátil pán
riaditeľ s poţiadavkou zvýšenia minimálnych cien v časti: „Náklady spojené s užívaním priestoru“,
a to z dôvodu zvýšenia cien jednotlivých energií, ktoré takýmto spôsobom budú prenesené na
nájomcov, respektíve vypoţičiavateľov predmetných priestorov. Uvedené opatrenie je potrebné
zrealizovať z dôvodu, aby základná škola v konečnom dôsledku nedoplácala pri prenájmoch
a výpoţičkách nebytových priestorov. Ceny samotných nájmov ostávajú v nezmenenej výške.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zásady prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov
3. Príloha: Zásady prenájmu a výpoţičky 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 v znení neskorších predpisov stanovuje minimálne ceny za prenájom nebytových
priestorov nasledovne:
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Článok I.
Ceny prenájmu
1. Obecný úrad:
Zasadačka

Nájomné
10,- EUR

Ostatné priestory

1 hodina
Náklady spojené
s uţívaním priestoru
2,- EUR

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

* táto suma nezahŕňa náklady na elektrickú energiu, ktorej dodávku si uţívateľ zabezpečí
samostatne, respektíve po vzájomnej dohode ju môţe zabezpečiť obec a táto bude následne
fakturovaná uţívateľovi.
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 aţ 9

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

* Obec nie je platcom DPH, náklady za sluţby (vodné, stočné, elektrická energia a plyn) spojené
s uţívaním 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 sluţby, ako napr. strava a nápoje, ktoré budú
spoplatnené v zmysle aktuálne platného cenníka.
3. Budova bývalého kina:
Sála s príslušenstvom

Nájomné
50,- EUR

1 deň
Náklady spojené
s uţívaním priestoru
5,- EUR
- 33 -

Ostatné priestory

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

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

Nájomné

1 hodina
Náklady spojené
s uţívaním priestoru

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

4,- EUR

9,- EUR

9,- EUR

9,- EUR

Telocvičňa malá (vrátane šatní a sociálnych
zariadení)

1 skupina / rok
Náklady spojené
Nájomné
s uţívaním 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 uţívaním priestoru
3,50 EUR
2,50 EUR

Sauna

1 hodina
Náklady spojené
Nájomné
s uţívaním priestoru
6,50 EUR
5,- EUR

Posilňovňa

Nájomné
1,- EUR

Školská jedáleň (bez kuchyne)

Nájomné
10,- EUR

Školská jedáleň (s kuchyňou)

Nájomné
10,- EUR

Učebňa

75,- EUR

1 hodina
Náklady spojené
s uţívaním priestoru
0,60 EUR
1 hodina
Náklady spojené
s uţívaním priestoru
7,50 EUR
1 hodina
Náklady spojené
s uţívaním priestoru
12,- EUR

1 skupina / rok
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Pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom
Bystrom organizovanou externým subjektom
Multifunkčné ihrisko s umelou trávou

Nájomné

Náklady spojené
s uţívaním priestoru

50,- EUR

75,- EUR

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

1 hodina
Náklady spojené
s uţívaním priestoru
0,- EUR
7,50 EUR
15,- EUR
1 hodina
Náklady spojené
s uţívaním priestoru
0,- EUR
7,50 EUR
15,- EUR

4. Hasičská zbrojnica
Nájomné

Zasadačka

10,- EUR

1 hodina
Náklady spojené
s uţívaním priestoru
2,- EUR

Článok II.
Výpoţičky
Pre občianske zdruţenia, športové kluby, neziskové organizácie a záujmové zdruţenia so sídlom
v obci Spišské Bystré je moţné bezodplatne vypoţičať: 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. Vypoţičiavateľ je povinný uhradiť náklady
(elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené
s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpoţičke.
Článok III.
Osobitné dojednania
1. Záujemcovia o nájom, alebo výpoţičku nebytových priestorov predloţia písomnú ţiadosť,
v ktorej uvedú presný názov organizácie alebo meno nájomcu, uvedú IČO organizácie, presnú
špecifikáciu priestoru a účel nájmu.
2. Kalkulácia nákladov spojených s uţívaním priestoru (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz
a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) bude uvedená v nájomnej zmluve, alebo zmluve
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o výpoţičke podľa vyššie uvedených sadzieb.
3. Jednorazové poskytnutie školských priestorov a plôch podpisuje riaditeľ školy po
predchádzajúcom súhlase starostu obce.
4. Prenajímateľ, respektíve vypoţičiavateľ môţe v závislosti od charakteru a účelu prenájmu
poţadovať od nájomcu, respektíve vypoţičiavateľa poskytnutie zálohy vo výške 100,-- €.
V prípade poškodenia majetku obce bude náhrada škody odpočítaná zo zálohy. Ak škoda bude
prevyšovať poskytnutú zálohu, nájomca, respektíve vypoţičiavateľ 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 výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov nadobudli platnosť a účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom
obce Spišské Bystré dňa 16.02.2022, Uznesením č.: XXX.
2. Dňom účinnosti týchto zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov sa rušia zásady prenájmu a výpoţičky
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov zo dňa
10.09.2021, schválené Uznesením č. 19/2021/11.
3. Nájomné zmluvy a zmluvy o výpoţičke uzatvorené do dňa účinnosti týchto zásad o nájme
a výpoţičke nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových
priestorov ostávajú v platnosti do ich ukončenia podľa podmienok zmluvy.
V Spišskom Bystrom dňa 17.02.2022

Mgr. Marián Luha v. r.
starosta obce
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Príloha č.11:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
K bodu číslo: 8

7

Názov materiálu: NÁVRH SÚHLASU NA ZAČATIE PROCESU ZRIADENIA
SPOJENEJ ŠKOLY
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu

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

V Spišskom Bystrom dňa 03.02.2022
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1. Dôvodová správa:
Predkladáme Obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie súhlas so začatím procesu
zriadenia a vytvorenia Spojenej školy Spišské Bystré s organizačnými zloţkami základná škola,
materská škola, školský klub, školská jedáleň a základná umelecký škola. Svoj návrh zdôvodňujeme
niţšie uvedenými skutočnosťami. Upozorňujeme Obecné zastupiteľstvo Spišské Bystré, ţe sa zatiaľ
nejedná o zrušenie, zriadenie, alebo inú zmenu, ale len o predbeţný súhlas so spustením daného
procesu, ktorý však podlieha správnemu konaniu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu
SR.
V súčasnosti pôsobí v Základnej škole s materskou školou Spišské Bystré, na základe nájomnej
zmluvy, občianske zdruţenie Rosnička Group, ktoré je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy
Rosnička (ďalej ako „ZUŠ Rosnička“), ktorá zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa
príslušných vzdelávacích programov v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom
odbore.
ZUŠ Rosnička navštevuje v aktuálnom období v našej škole sto (100) ţiakov, ktorí sú rozdelení
v pätnástich (15) skupinách, pričom na základe Zmluvy o nájme nebytových (ďalej ako „Zmluva“)
priestorov ZUŠ Rosnička platí ročné nájomné vo výške: 750,- EUR (slovom: sedemstopäťdesiat
eur) a ďalších 750,- EUR (slovom: sedemstopäťdesiat eur) ako náklady spojené s uţívaním
priestorov (energie). Spolu teda: 1500,- EUR (slovom: jedentisíc päťsto eur). Zmluva je v súčasnosti
uzatvorená na dobu určitú, a to do 06/2023.
Rodičia ţiakov, ktorí navštevujú ZUŠ Rosnička, platia mesačný poplatok vo výške 3,- EUR / ţiak.
Výška normatívneho príspevku na rok 2021/2022 zo štátneho rozpočtu na jedného ţiaka ZUŠ je
nasledovná:
 ZUŠ – individuálna forma (nástroje ako napr.: klavír, husle a iné): 1450,- EUR / akademický rok,
 ZUŠ – skupinová forma (napr.: výtvarný odbor, tanečný odbor, dramatický odbor a iné): 473,EUR / akademický rok.
Informatívny prepočet výšky finančných prostriedkov:
 Skupinová forma: Tanečný odbor – 45 detí x 473,- EUR = 21 285,- EUR (1 učiteľ)
Výtvarný odbor – 40 detí x 473,- EUR = 18 920,- EUR (1 učiteľ)
 Individuálna forma: Nástroje – 25 detí x 1450,- EUR = 36 250,- EUR (2 učitelia)
Výška samotného ekonomického prínosu závisí od stupňa kvalifikácie prijatých učiteľ.
Vzhľadom na vyššie uvedený ekonomický prepočet vznikla myšlienka vytvoriť Spojenú školu
Spišské Bystré s organizačnými zloţkami Základná škola, Materská škola, Školský klub, Školská
jedáleň a Základná umelecká škola, a to od 01.09.2023.
Plusy:
- Ekonomická výhodnosť pre školu, po zaplatení miezd pre učiteľov je predpoklad, ţe ostane
dostatočné mnoţstvo finančných prostriedkov, ktoré je moţné pouţiť na úhradu energií, prípadne
na údrţbu budov a ďalší rozvoj školy,
- Zvýšenie atraktivity samotnej školy a jej konkurencie schopnosť vo vzťahu k ostatným školám
v regióne, zároveň je predpoklad vyššieho záujmu zo strany rodičov,
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- Moţnosť rozdeliť úväzky učiteľom medzi dve organizačné zloţky a zlepšiť tak školský program
Základnej školy.
Negatíva:
- Zvýšená administratívna záťaţ pri procese zrušenia Základnej školy a zaloţení Spojenej školy
(potrebný je napr. prechod všetkých zamestnancov do nového subjektu a podobne).
Riziká:
- Nedostatočný počet ţiakov v ZUŠ, čo môţe spôsobiť situáciu, ţe učitelia budú mať iba čiastočné
úväzky, a teda budú musieť mať viacej pôsobísk (škola však uvaţuje, ţe jej organizačná zloţka
ZUŠ by vytvárala detašované pracoviská napr. v obci Hranovnica, Vikartovce a Kravanoch) ,
- Prípadná legislatívna zmena, ktorá by mohla mať za následok, ţe nebude moţné si započítavať
náklady za kaţdú organizačnú zloţku zvlášť, čo by znamenalo, ţe hlavný, ekonomický dôvod,
pre ktorý chceme Spojenú školu zaloţiť by pominul (toto riziko povaţujeme v súčasnosti za
veľmi malé, ale stále tu je).
Legislatívny proces vytvorenia Spojenej školy:
Postup pri spájaní škôl upravujú viaceré právne predpisy. Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o správe v školstve“) na základe rozhodnutia
zriaďovateľa školy sa môţu školy rôzneho druhu a typu spájať do jednej právnickej osoby. Školy sa
môţu spájať splynutím do jednej právnickej osoby, ktorou je spojená škola. Spojeniu škôl musí
predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie.
Spojená škola sa zriaďuje aţ po jej zaradení do siete. K vzniku Spojenej školy dochádza splynutím
základnej školy s materskou školou a novovzniknutej organizačnej zloţky základnej umeleckej
školy. Aj v tomto prípade sa zo siete škôl vyradia školy, a to bez ohľadu na to, či mali právnu
subjektivitu alebo nie, a vznikne nová škola, ktorou je Spojená škola ako nový právny subjekt.
To znamená, ţe zriaďovateľ najskôr poţiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
o vyradenie škôl zo siete škôl a školských zariadení a po ich vyradení poţiada o zaradenie spojenej
školy do siete škôl a školských zariadení.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a iné právne vzťahy spojených
škôl prechádzajú na spojenú školu odo dňa spojenia. To znamená, ţe práva a povinnosti z
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov splynutých škôl prechádzajú odo dňa spojenia škôl na
spojenú školu. Zamestnanci spojených škôl nedostávajú výpovede z nadbytočnosti, ale stanú sa
zamestnancami spojenej školy. A len v prípade, ak by sa niektorý zamestnanec, ktorému prešli
práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov z predchádzajúceho zamestnávateľa na spojenú
školu stal nadbytočný, dostane výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti od nového
zamestnávateľa, ktorým bude spojená škola, a to s odstupným.
Pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov je zamestnávateľ
povinný najneskôr jeden mesiac pred prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia
zamestnancov, priamo zamestnancov o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu, dôvodoch
prechodu, pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov
a o plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov.
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Záver:
Pri spojení základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a školského klubu so základnou
umeleckou školu sa základná škola aj materská škola vyradí zo siete škôl a školských zariadení a po
ich vyradení zo siete sa následne zaradí spojená škola s organizačnými zloţkami základná škola,
materská škola, školský klub, školská jedáleň, základná umelecká škola, do siete škôl a školských
zariadení ako nový právny subjekt. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov
základnej školy a zamestnancov materskej školy prechádzajú odo dňa spojenia škôl na spojenú
školu.
Problematika je upravená v § alebo judikatúre:
Táto problematika sa upravuje podľa § 27 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 20
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa predpisov a podľa § 27 a § 29 Zákonníka
práce
Legislatívna úprava:
§ 20 Zákon o správe v školstve
Škola s organizačnými zloţkami
(1) Školu moţno zriadiť ako jednu právnickú osobu s viacerými organizačnými zloţkami, ktorými
je spojenie akejkoľvek kombinácie materskej školy, základnej školy, strednej školy alebo školského
zariadenia. Organizačné zloţky takto zriadenej spojenej školy nie sú právnické osoby.
(2) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môţu školy rôzneho druhu
a typu a školské zariadenia spojiť do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom takto zriadenej
spojenej školy je zriaďovateľ, na ktorom sa zriaďovatelia dohodnú. Organizačné zloţky takto
zriadenej spojenej školy nie sú právnické osoby.
(3) Ak sa spojí škola so školským zariadením podľa odseku 2, školské zariadenie sa stáva súčasťou
školy.
(4) Spojeniu škôl alebo školských zariadení podľa odseku 2 musí predchádzať ich vyradenie zo siete
a ich následné zrušenie. Právnická osoba podľa odseku 2 sa zriaďuje ako spojená škola po zaradení
do siete.
(5) Právnická osoba podľa odseku 1 alebo 2 sa člení na organizačné zloţky, ktorými sú jednotlivé
školy a vedie sa v sieti so všetkými organizačnými zloţkami. Na dokladoch o získanom vzdelaní sa
uvádza len príslušný druh a typ školy, ktorá je organizačnou zloţkou. Rozhodnutia vo výchove a
vzdelávaní a doklady o získanom vzdelaní podpisuje riaditeľ.
(6) Právnickú osobu podľa odseku 1 alebo odseku 2 riadi jeden riaditeľ, ktorý, ak ide o kombináciu
strednej školy s inou školou alebo s inými školami alebo školskými zariadeniami, spĺňa kvalifikačné
predpoklady na výkon pracovnej činnosti v strednej škole. Ak ide o kombináciu základnej školy s
materskou školou alebo školskými zariadeniami, riaditeľ spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon
pracovnej činnosti v základnej škole.
(7) Riaditeľ právnickej osoby podľa odseku 1 alebo odseku 2 ustanovuje zástupcu riaditeľa pre
kaţdú školu alebo školské zariadenie, ktoré sú organizačnou zloţkou. Na zástupcu riaditeľa sa
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vzťahujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti uvedené v § 3 ods. 5. Ak je
organizačnou zloţkou materská škola, zástupca riaditeľa pre materskú školu musí spĺňať
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v materskej škole.60a)
(8) Pri spojení škôl alebo školských zariadení podľa odseku 2
a) práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a iné právne vzťahy jednotlivých
škôl alebo školských zariadení prechádzajú na školu, ktorá vznikla ich spojením, odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia o zaradení školy do siete,
b) zriaďovateľ obsadí funkciu riaditeľa bez výberového konania na čas do vymenovania nového
riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov,
c) nová rada školy sa ustanoví najneskôr do troch mesiacov od vzniku školy.
§ 20a Zákon o správe v školstve
(1) Na základe dohody zriaďovateľov sa môţu materské školy, základné školy, základné umelecké
školy a školské zariadenia zdruţiť do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom zdruţenia škôl a
školských zariadení sú všetci zriaďovatelia spoločne.
(2) Školy a školské zariadenia, ktoré sú zdruţené v zdruţení, zostávajú právnickými osobami.
(3) Pri zdruţení škôl alebo školských zariadení podľa odseku 1 zriaďovatelia vo vzájomnej dohode
najmä
a) určia zriaďovateľa, ktorý je splnomocnený na vykonávanie všetkých úkonov týkajúcich sa
zdruţenia škôl a školských zariadení,
b) vymedzia vzájomné vzťahy vrátane finančného zabezpečenia výchovy a vzdelávania v
jednotlivých školách a školských zariadeniach a majetkových vzťahov,
c) určia organizačnú štruktúru zdruţenia škôl a školských zariadení,
d) upravia práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a školských
zariadení zdruţených v zdruţení,
e) upravia postup pri obsadení funkcie štatutárneho orgánu zdruţenia škôl a školských zariadení.
(4) Zdruţeniu škôl a školských zariadení podľa odseku 1 nepredchádza ich vyradenie zo siete.
Právnická osoba podľa odseku 1 sa zriaďuje po zaradení zdruţenia škôl a školských zariadení do
siete podľa § 18 ods. 9.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
začatie procesu zriadenia Spojenej školy Spišské Bystré
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Príloha č.12:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
K bodu číslo: 9 8
Názov materiálu: SPRÁVA

O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2021

Predkladateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Spracovateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

V Spišskom Bystrom dňa 17.01.2022
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1. Dôvodová správa:
Podľa § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladá hlavný kontrolór obecnému
zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2021.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021

3. Príloha: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Správa o kontrolnej činnosti
za rok 2021

Podľa § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o
kontrolnej činnosti za rok 2021.
Kontrolnú činnosť som vykonávala v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021 a
2.polrok 2021, ktoré boli schválené uzneseniami obecného zastupiteľstva. Kontrolná činnosť bola za
hodnotené obdobie zameraná na:
- výkon kontrolnej činnosti,
- výkon iných odborných činnosti, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom o
obecnom zriadení.
Za rok 2021 boli vykonané nasledovné kontroly:


Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce Spišské Bystré za rok 2020,



Kontrola vyrubovania a výberu miestnych daní výberovým spôsobom za obdobie 2019
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Z uvedených kontrol boli vypracované správy, ktoré boli predloţené Obecnému zastupiteľstvu.
Obecné zastupiteľstvo zobralo uvedené správy na vedomie.
Výkon iných odborných činností
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení som v hodnotiacom
období spracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 a odborné stanovisko k
návrhu záverečnému obce Spišské Bystré za rok 2020.
V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných
zistení, v rámci ukončených kontrol a v prípade záujmu zo strany kontrolovaných subjektov:
- spolupracujem pri spracovaní opatrení, ktoré majú prijať na odstránenie zistených nedostatkov,
- poskytujem metodiku k predmetu vykonanej kontroly.

Ing. Veronika Hoffmannová
Hlavná kontrolórka
Obce Spišské Bystré
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Príloha č.13:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
K bodu číslo: 10
Názov materiálu: PREHODNOTENIE A PREROKOVANIE NÁJOMNEJ ZMLUVY

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 31.01.2022
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1. Dôvodová správa:
Vzhľadom na skutočnosť, ţe tento predmetný bod bol na predchádzajúcom zasadnutí obecné
zastupiteľstvo opäť po druhýkrát preloţený na jeho nasledovné rokovanie, a po tretíkrát opätovne
predkladáme uvedený návrh na zasadnutie OcZ. Ku dňu zaslania materiálov neboli podané ţiadne
návrhy a pripomienky či uţ od komisií, alebo poslancov obecného zastupiteľstva.
Obec Spišské Bystré 01.02.2006 uzatvorila s Dankou Bukovinovou – KADERNÍCTVO
DANKA, so sídlom: Vikartovce 70, 059 19 Vikartovce Nájomnú zmluvu o nájme nebytových
priestorov v objekte Obecného úradu Obce Spišské Bystré, predmetom ktorej je nájom nebytového
priestoru na prízemí Obecného úradu o celkovej rozlohe 15 m2.
K uvedenej Nájomnej zmluve boli uzatvorené tri (3) dodatky, predmetom ktorých bola
úprava výšky nájomného, posledný, a teda Dodatok č. 3 bol uzatvorený dňa 29.12.2011, ktorým
bola výška nájmu stanovená v celkovej výške 246,45 EUR za 1 rok nájmu a suma za sluţby spojené
s uţívaním priestoru bola stanovená vo výške 451,35 EUR za 1 rok. Celková suma za nájom a s ním
spojené sluţby (el. energia, vodné, stočné, vykurovanie, uţívanie spoločných priestorov) bola
stanovená vo výške 697,80 EUR / 1 rok, čo je 58,15 EUR / mesiac.
Vzhľadom na závaţnú pandemickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID – 19, ako aj
skutočnosť, ţe výška nájmu v uvedenom priestore je dlhodobo veľmi nízka, obec Spišské Bystré
predkladá Obecnému zastupiteľstvu návrh na ukončenie nájomnej zmluvy s Dankou Bukovinovou
KADERNÍCTVO DANKA. Uvedený priestor bude po ukončení nájmu stavebne upravený a bude
slúţiť ako prvý kontakt obecného úradu, tak aby vzniklo miesto, kde občan dokáţe vybaviť beţnú
agendu, ako je úhrada miestnych daní a poplatkov, podateľňa úradu, vybavenie agendy hrobových
miest, stravovania dôchodcov a mnohé iné. Uvedenou zmenou dôjde aj k zvýšeniu dostupnosti
sluţieb obecného úradu, predovšetkým pre starších obyvateľov obce a osoby so zníţenou
pohyblivosťou, ktorým robí problém pohyb po schodoch. Zároveň dôjde k vytvoreniu bezpečnej
zóny a obmedzeniu priameho kontaktu návštevníkov so zamestnancami Obecného úradu, čo je
v čase pandémie Ochorenia COVID-19 nevyhnutné.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje

ukončenie Nájomnej zmluvy zo dňa 01.02.2006 v znení Dodatkov 1 aţ 3 s nájomcom: Danka
Bukovinová KADERNÍCTVO DANKA s jednomesačnou (1) výpovednou lehotou, ktorá začína
plynúť prvým dňom kalednárneho mesiaca, ktorý nalseduje po mesiaci v ktorom bola doručená
písomná výpoveď nájomcovi.
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Príloha č.14:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
K bodu číslo: 11
Názov materiálu: OZNÁMENIE O ÚPRAVE ROZPOČTU NA ROK 2021 Č. 5/2021
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obce
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 08.02.2022
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1. Dôvodová správa:
V zmysle ods. 1 § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších úprav (účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na výkon
prenesených kompetencií) upravuje sa rozpočet pre rok 2021.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
Oznámenie o úprave rozpočtu na rok 2021 č. 5/2021 nasledovne:
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/normatív/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/normatív /
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/dopravné/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/dofinancovanie novovzniknutých tried MŠ/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/príspevok podľa stavu k 15.9.2021/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zníţenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
SZP/
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/normatív/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu

+

8 700,00 €

+

8 700,00 €

+

2 136,00 €

+

2 136,00 €

+

441,00 €

+

441,00 €

+ 10 000,00 €
+ 10 000,00 €
+

16,00 €

+

16,00 €

-

3 750,00 € /ţiaci

-

3 750,00 €

+

275,00 €
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641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/normatív/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
/špecifiká COVID-19/
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zníţenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
SZP/
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.

+

275,00 €

+

16 609,00 €

+

16 609,00 €

+

1 590,00 €

+

1 590,00 €

-

1 450,00 € /ţiaci

-

1 450,00 €
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Príloha č.15:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 22. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 16.02.2022
K bodu číslo: 12
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2022
12.1. Oznámenie č. 1/2022
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obce
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 07.02.2022
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1. Dôvodová správa:
V zmysle ods. 1 § 14 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších úprav (účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu
na výkon prenesených kompetencií) upravuje sa rozpočet pre rok 2022.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č. 1/2022 nasledovne:
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR matrika
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
611000 - Hrubé mzdy matrika
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
625002 – Zákonné poistenie matrika
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
633006 – Kancelárske potreby matrika
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
633006 – Všeobecné sluţby matrika
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR register obyv.
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
611000 - Hrubé mzdy register obyv.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR vojnové hroby
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
637004 – Starostlivosť o vojnové hroby
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR ţivotné prostredie
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
637004 – Starostlivosť o ţivotné prostredie

+

213,50 €

-

33,82 €

-

49,75 €

+ 178,50 €
+ 118,57 €

+

2,89 €

+

2,89 €

+

4,96 €

+

4,96 €

+

15,68 €

+

15,68€
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