Uznesenie č. 32/2018/1
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 2. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
5. Žiadosti občanov a organizácií:
5.1. Návrh na prevod nehnuteľnosti (zámena pozemkov) ako prípad hodný
osobitného zreteľa – Peter Vitko, Mgr. Júlia Vitková, Vodárenská
650/6, 05918 Spišské Bystré
5.2. Návrh na prevod nehnuteľnosti (zámena pozemkov) ako prípad hodný
osobitného zreteľa – Ing., Mgr., Marcela Vitkajová, SNP 279/181,
05918 Spišské Bystré a spol.
5.3. Návrh na prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) ako prípad hodný
osobitného zreteľa – Mgr. Terézia Králiková, Hviezdoslavova 446/66,
059 18 Spišské Bystré
5.4. Návrh na prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

– Emil Fris, Anna Frisová, Školská 541/50, 05918 Spišské Bystré
5.5. Návrh na prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa –
ZŠ s MŠ Spišské Bystré – Rosnička Group
5.6. Udelenie súhlasu k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
ktorým bolo v tejto veci rozhodnuté uznesením č. 09/2004 zo dňa
13.02.2004 – MVDr. Bystrík Nahálka
Informatívna správa k udalostiam na ceste III. triedy č. 3075
Návrh na opätovné prerokovanie možnosti výstavby chodníka a vyznačenie
prechodu pre chodcov- podnet od občana- Sasaráková
Marketingové aktivity v roku 2018 – súčasť zabezpečovania plánu rozvoja
obce na roky 2015-2018
Návrh na schválenie kúpy pozemkov – ul. Vodárenská
Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – sypaň
Prehľad príjmov a výdavkov za 1. štvrťrok 2018
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
Rôzne
Interpelácie
Záver

(Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/2
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starosta obce
určuje
1. za zapisovateľku pani Janu Kiktovú
2. za overovateľov zápisnice pána Martina Marušina a pána Pavla Jurča

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/3
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Spišské Bystré

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/4
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Žiadosti občanov a organizácií
5.1. Návrh na prevod nehnuteľnosti (zámena pozemkov) ako prípad hodný osobitného
zreteľa – Peter Vitko, Mgr. Júlia Vitková, Vodárenská 650/6, 059 18 Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) ruší
uznesenie č. 28/2017/5/bod 6.6.
B) 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 zámena nehnuteľností v katastrálnom území Spišské
Bystré a to
diel č. 3 o výmere 21 m2 odčlenený od pozemku registra KN „C“ parc. č. 7643/1,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9 154 m2 vo vlastníctve
Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, list vlastníctva č. 1
pričlenený k novovytvorenej parc. č. 436/5 k.ú. Spišské Bystré
a diel č. 4 o výmere 12 m2 odčlenený od pozemku registra KN „C“ parc. č. 7643/1,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9 154 m2 vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, list
vlastníctva č. 1 pričlenený k parc. č. 436/1 k.ú. Spišské Bystré,
za diel č. 6 o výmere 16 m2 odčlenený od pozemku registra KN „C“ parc. č. 436/3,
druh pozemku záhrady o celkovej výmere 758 m2 vo vlastníctve Petra Vitka
s manželkou Mgr. Júliou Vitkovou, obaja bytom Vodárenská 650/6, 059 18 Spišské
Bystré, list vlastníctva č. 2457 pričlenený k novovytvorenej parc. č. 436/7 k.ú.
Spišské Bystré je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná
o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré slúžia na prístup k pozemku vo
vlastníctve žiadateľov a úprava hraníc reálneho oplotenia. Odčlenené diely sú
čiastočne zastavané stavbami – oplotenie a garáž a dlhodobo užívané žiadateľmi.
C) 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 zámenu 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 nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré
a to
diel č. 3 o výmere 21 m2 odčlenený od pozemku registra KN „C“ parc. č. 7643/1,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9 154 m2 vo vlastníctve
Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré list vlastníctva č. 1,
pričlenený k novovytvorenej parc. č. 436/5 k.ú. Spišské Bystré

a diel č. 4 o výmere 12 m2 odčlenený od pozemku registra KN „C“ parc. č. 7643/1,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9 154 m2 vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, list
vlastníctva č. 1 pričlenený k parc. č. 436/1 k.ú. Spišské Bystré
za diel č. 6 o výmere 16 m2 odčlenený od pozemku registra KN „C“ parc. č. 436/3,
druh pozemku záhrady o celkovej výmere 758 m2 vo vlastníctve Petra Vitka
s manželkou Mgr. Júliou Vitkovou, obaja bytom Vodárenská 650/6, 059 18 Spišské
Bystré, list vlastníctva č. 2457 pričlenený k novovytvorenej parc. č. 436/7 k.ú.
Spišské Bystré,
s doplatením rozdielu vo výmerách zamieňaných pozemkov, t.j. 17 m2, v prospech
obce za cenu 15,-- eur/m2, spolu za cenu 255,-- eur.

(Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/5
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Žiadosti občanov a organizácií
5.2. Návrh na prevod nehnuteľnosti (zámena pozemkov) ako prípad hodný osobitného
zreteľa – Ing., Mgr. Marcela Vitkajová, SNP 279/181, 059 18 Spišské Bystré a spol.
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 zámena nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré - novovytvorený pozemok registra KN „C“ par. č. 7640/4, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 70 m2 odčlenený z pozemku registra KN „C“ parc. č.
7640/1 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 551 m2 na základe geometrického plánu č. 14281601-25/18, úradne
overeného dňa 28.02.2018 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom,
za podiely nehnuteľnosti pozemku registra KN „E“ parc. č. 4003 o celkovej výmere
419 m2 , k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku trvalé trávne porasty vo vlastníctve časť
B/47 Ing. Mgr. Marcely Vitkajovej, bytom SNP 279/181, 059 18 Spišské Bystré
spoluvlastnícky podiel 1/18, B/48 Viery Ferenčíkovej, bytom Tatranská Lomnica 91,
059 60 Tatranská Lomnica spoluvlastnícky podiel 1/36 , B/49 Mgr. Jarmily
Kundisovej, bytom SNP 684/222, 059 18 Spišské Bystré spoluvlastnícky podiel 1/36,
B/50 Jany Vajdovej, bytom K zeleným domkum 633/36, Praha 4, 140 00 ČR
spoluvlastnícky podiel 1/36 a B/51 Zdenky Petruľovej, bytom Školská 549/42, 059 18
Spišské Bystré spoluvlastnícky podiel 1/36 evidovanej na liste vlastníctva č. 2226
o celkovej výmere spoluvlastníckych podielov 69,84 m2
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že jedná sa o majetkoprávne vysporiadanie
pozemkov za účelom vybudovania verejnoprospešnej stavby miestnej komunikácie –
prepojenie ulíc Partizánska a Školská.
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 zámenu 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 zámenu nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré
a to
novovytvorený pozemok registra KN „C“ par. č. 7640/4, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 70 m2 odčlenený z pozemku registra KN „C“ parc. č.
7640/1 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej

výmere 551 m2 na základe geometrického plánu č. 14281601-25/18, úradne
overeného dňa 28.02.2018 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom,
za podiely nehnuteľnosti pozemku registra KN „E“ parc. č. 4003 o celkovej výmere
419 m2 , k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku trvalé trávne porasty vo vlastníctve časť
B/47 Ing. Mgr. Marcely Vitkajovej, bytom SNP 279/181, 059 18 Spišské Bystré
spoluvlastnícky podiel 1/18, B/48 Viery Ferenčíkovej, bytom Tatranská Lomnica 91,
059 60 Tatranská Lomnica spoluvlastnícky podiel 1/36 , B/49 Mgr. Jarmily
Kundisovej, bytom SNP 684/222, 059 18 Spišské Bystré spoluvlastnícky podiel 1/36,
B/50 Jany Vajdovej, bytom K zeleným domkum 633/36, Praha 4, 140 00 ČR
spoluvlastnícky podiel 1/36 a B/51 Zdenky Petruľovej, bytom Školská 549/42, 059 18
Spišské Bystré spoluvlastnícky podiel 1/36 evidovanej na liste vlastníctva č. 2226
(Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/6
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Žiadosti občanov a organizácií
5.3. Návrh na prevod nehnuteľnosti (predaj pozemku) ako prípad hodný osobitného
zreteľa – Mgr. Terézia Králiková, Hviezdoslavova 446/66, 059 18 Spišské Bystré
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 a to:
novovytvorený pozemok par. č. 1215/176 k.ú. Spišské Bystré o výmere 228 m2,
druh pozemku trvalo trávne porasty odčlenený dnes z pozemku registra KN „C“ parc. č.
1215/81 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7
746 m2 (stav podľa geometrického plánu č. 36444499-173/2011 úradne overeného dňa
20.01.2012 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom od KN „C“ parc. č. 1215/81,
druh pozemku trvalo trávne porasty o celkovej výmere 8 378 m2) je prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkoprávne vysporiadanie pozemku,
dlhodobo užívaný žiadateľkou, na ktorom je postavená stavba – plot vo vlastníctve
žiadateľky Mgr. Terézie Králikovej, Hviezdoslavova 446/66,059 18 Spišské Bystré.
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
novovytvorený pozemok par. č. 1215/176 k.ú. Spišské Bystré o výmere 228 m2,
druh pozemku trvalo trávne porasty odčlenený dnes z pozemku registra KN „C“
parc. č. 1215/81 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7 746 m2 (stav podľa geometrického plánu č. 36444499-173/2011 úradne
overeného dňa 20.01.2012 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom od KN
„C“ parc. č. 1215/81, druh pozemku trvalo trávne porasty o celkovej výmere 8 378
m2) na základe žiadosti: Mgr. Terézie Králikovej, Hviezdoslavova 446/66,059 18
Spišské Bystré za cenu 15,175 eur/m2, spolu za cenu 3460,-- eur.
(Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/7
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Žiadosti občanov a organizácií
5.4. Návrh na prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa – Emil Fris,
Anna Frisová, Školská 541/50, 059 18 Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom
nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov; časti pozemkov vo
vlastníctve obce sú dlhodobo užívané žiadateľmi a využívané ako záhrada na pestovanie
zeleniny.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom
území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré a to
- časť pozemku registra „KN C“ parc. č. 2849 o výmere 59 m2 odčlenený od
celkovej výmery 971 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
- časť pozemku registra „KN C“ parc. č. 7703/16 o výmere 41,05 m2 odčlenený
od celkovej výmery 187 m2, druh pozemku vodné plochy vo vlastníctve Obce
Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného
osobitného zreteľa žiadateľom Emil Fris a Anna Frisová, obaja bytom Školská
541/50, 059 18 Spišské Bystré.
na dobu neurčitú a ročný nájom vo výške 100,05 eur (1euro/m2 x 100,05 m2).
(Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/8
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Žiadosti občanov a organizácií
5.5. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (ZŠ s MŠ Spišské Bystré) ako prípad hodný
osobitného zreteľa – Rosnička Group, Gen. Svobodu 1012/23, 059 71 Ľubica, IČO:
51059878
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 – (triedy, školský dvor,
telocvične, sociálne zariadenia, školská jedáleň) v objekte základnej školy na parcelách
registra KN „C“ parc. č. 2818/3, 2818/4, 2818/5, 2818/2 k.ú. Spišské Bystré pre nájomcu:
Rosnička Group, Gen. Svobodu 1012/23, 059 71 Ľubica, zastúpená PhDr. Radoslavom
Dovjakom, IČO: 51059878 na dobu určitú po dobu piatich školských rokov (t.j. do šk.r.
2021/2022 vrátane) je prípad hodným osobitného zreteľa z dôvodu: Obec chce poskytnúť
a vytvárať deťom dostatočné podmienky na udržiavanie a rozvoj telesnej a duševnej
kondície v rámci športových aktivít a umeleckých aktivít a tým zabezpečiť zdravý životný
štýl detí, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeže;
priestory budú využívané na
výchovno-vzdelávaciu činnosť tanečného, hudobného
a výtvarného odboru a na prezentačné a administratívne činnosti s tým súvisiace
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
nebytových priestorov – (triedy, školský dvor,
telocvične, sociálne zariadenia, školská jedáleň) v objekte základnej školy na
parcelách KN „C“ 2818/3, 2818/4, 2818/5, 2818/2 k.ú. Spišské Bystré pre nájomcu:
Rosnička Group, Gen. Svobodu 1012/23, 059 71 Ľubica, zastúpená PhDr.
Radoslavom Dovjakom, IČO: 51059878 na dobu určitú po dobu piatich školských
rokov (t.j. do šk.r. 2021/2022 vrátane) a cenu podľa platných Zásad prenájmu
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových
priestorov, t.j. 50,00 €/skupina/rok. V tomto školskom roku pracuje 12 skupín,
celkový ročný nájom je vo výške 600,00 €. Výška nájomného pre konkrétny školský
rok sa bude určovať dodatkom k zmluve podľa aktuálneho počtu skupín v danom
školskom roku.
(Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/9
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Žiadosti občanov a organizácií
5.6. Udelenie súhlasu k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktorým bolo
v tejto veci rozhodnuté uznesením č. 09/2004 zo dňa 13.02.2004 – MVDr. Bystrík
Nahálka
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 a to:
dielu č. 8 o výmere 21 m2, odčlenený z parc. KN C č. parc. č. 127/6 – vodná
plocha v pôvodnej výmere 1464 m2 ( stav podľa geometrického plánu č. 1428068027/2003), dnes o výmere 1372 m2, evidovaná ako vodné plochy a dielu č. 6 o výmere
158 m2, odčlenený z parc. KN C č. 7638 vo výmere 1155 m2, zastavané plochy
a nádvoria ( stav podľa geometrického plánu č. 14280680-27/2003) dnes zapísanej
ako parc. KN C č. 7638/1 o výmere 727 m2, zastavané plochy a nádvoria, obe
parcely zapísané na LV č. 1, kat. územie Spišské Bystré, ktoré budú na podklade
geometrického plánu č. 14280680-27/2003, vyhotovený firmou ZEKA,
Zememeračská kancelária – geodetické združenie, Ing. Sýkora Stanislav Poprad,
úradne overený Správou katastra Poprad dňa 17.09.2003, pod číslom: 782/03
v č l e n e n é do parc. KN C č. 773, o výmere 156 m2, zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 2115, kat. územie Spišské Bystré vo výlučnom vlastníctve MVDr.
Bystríka Nahálku je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o
skutočnosť, že pozemok – diely č. 6 a 8 boli už raz predmetom prevodu vlastníckeho
práva, avšak platne uzavretá Kúpna zmluva zo dňa 23.2.2004, medzi obcou Spišské
Bystré a žiadateľom, nebola predmetom vkladu vlastníckeho práva príslušným
katastra a aj skutočnosť, že predmetom prevodu vlastníckeho práva sú pozemky resp.
časti pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú priľahlé ku pozemkom vo vlastníctve
žiadateľa o prevod, a ich reálne využitie obcou je za daného stavu užívania pozemkov
na danom mieste vylúčené.
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
odpredaj dielu č. 8 o výmere 21 m2, odčlenený z parc. KN C č. parc. č. 127/6 –
vodná plocha v pôvodnej výmere 1464 m2 ( stav podľa geometrického plánu č.

14280680-27/2003 ), dnes o výmere 1372 m2, evidovaná ako vodné plochy a dielu č.
6 o výmere 158 m2, odčlenený z parc. KN C č. 7638 vo výmere 1155 m2, zastavané
plochy a nádvoria ( stav podľa geometrického plánu č. 14280680-27/2003 ) dnes
zapísanej ako parc. KN C č. 7638/1 o výmere 727 m2, zastavané plochy a nádvoria,
obe parcely zapísané na LV č. 1, kat. územie Spišské Bystré, ktoré budú na podklade
geometrického plánu č. 14280680-27/2003, vyhotovený firmou ZEKA,
Zememeračská kancelária – geodetické združenie, Ing. Sýkora Stanislav Poprad,
úradne overený Správou katastra Poprad dňa 17.09.2003, pod číslom: 782/03
v č l e n e n é do parc. KN C č. 773, o výmere 156 m2, zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 2115, kat. územie Spišské Bystré vo výlučnom vlastníctve MVDr.
Bystríka Nahálku a to
v prospech MVDr. Bystríka Nahálku, bytom ul. Cintorínska 663/75, Spišské Bystré
do jeho výlučného vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 415,92 eur
s akceptovaním, že dohodnutá kúpna cena bola obci zaplatená dňa 23.2.2004, s tým,
že tento prevod vlastníctva pozemku je realizovaný s odkazom na ustanovenia § 9a
ods. 8 písm. e) zákona o majetku obce
Ostatné podmienky prevodu: Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním
kúpnej zmluvy na vklad do príslušného katastra nehnuteľností.
(Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/10
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Informatívna správa k udalostiam na ceste III. triedy č. 3075
Obecné zastupiteľstvo obce Spišskom Bystrom
berie na vedomie
informatívnu správu starostu obce k udalostiam na ceste III. triedy č. 3075

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/11
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Návrh na opätovné prerokovanie možnosti výstavby chodníka a vyznačenie
prechodu pre chodcov – podnet od občana - Sasaráková
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
podnet občana na opätovné prerokovanie výstavby chodníka po oboch stranách ul.
Družstevná a vyznačenie priechodu pre chodcov

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/12
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Marketingové aktivity v roku 2018 - súčasť zabezpečovania plánu rozvoja
obce na roky 2015 - 2018
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
A) berie na vedomie
informatívnu správu o plnení plánu rozvoja obce v oblasti marketingových aktivít
B) schvaľuje
plán marketingovej komunikácie (propagácie a publicity) obce na rok 2018 podľa predloženej
správy
C) ukladá
realizovať opatrenia, ktoré sú v bode 2 predloženej správy, T: v texte, Z: v texte
(Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/13
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Návrh na schválenie kúpy pozemkov – ul. Vodárenská
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.
(Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/14
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti - sypaň
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
neschvaľuje
odkúpenie stavby „sypaň“ vrátane uskladnených predmetov na pozemku par. č. 7637/4 v k.ú.
Spišské Bystré zapísanej na liste vlastníctva č. 2859 za sumu 7000,-- eur.
(Hlasovanie: za: 0, proti: 5, zdržal sa: 1)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/15
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Prehľad príjmov a výdavkov
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov za 1. štvrťrok 2018

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

Uznesenie č. 32/2018/16
z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré
zo dňa 25.04.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 12. Návrh na úpravu rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v obci Spišské Bystré
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018:
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
111003 – Daň z príjmov –výnos DPFO

+

3 345,- €

Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Rekonštrukcia kanalizácie ul. SNP
716 PD telocvičňa

-

14 950,-€
3 205,-€

+

15 500,-€

+

6 000,-€

Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
637004 – Opatrovateľské služby Charita
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Rekonštrukcia povrchu multif. ihriska - spoluúčasť

Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
223002 – ZŠ bežné príjmy
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP
Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoložke rozpočtu:
453 – Zostatok FP min. rokov – ZŠ dopravné
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – PK zostatok min. r.- dopravné

+ 598,- €
+ 598,- €
+ 219,- €
+ 219,- €

(Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0)

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
Spišské Bystré 02.05.2018

