Obec Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
SB/2019/0043/011/007

Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré,
konaného dňa 11.12.2019 o 17:30 hodine v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

starosta obce: Mgr. Marián Luha

prednosta obecného úradu: Mgr. Juraj Peťko
poslanci: Zdenko Bukovinský
Pavol Jurčo
František Kneţník
Terézia Králiková
Ing. Martin Lavko, st.
Ing. Martin Lavko, ml.
Ing. Pavol Poracký
Ing. František Teplický
Ospravedlnený: Václav Klust
Neprítomní: -Ďalší prítomní: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce
Ján Zeman, veliteľ DHZO
Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu
Jana Kiktová, zamestnankyňa obecného úradu
Verejnosť: Ján Mirko
Milan Ujčík
Ján Fris
Ing. Jaroslav Bendík
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
Ţiadosti občanov a organizácií:
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti (bytu) – Natália Kovalčíková,
Kukučínova 512/33, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti (pozemku) registra „C“ p.č. 4002/5 –
Lacko Ján, SNP 126, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
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Overovatelia:
Ing. František Teplický

Pavol Jurčo

Obec Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností (pozemkov) registra „E“ –
Poľnohospodárske druţstvo Spišské Bystré, SNP 915, 059 18 Spišské Bystré,
IČO: 00 199 842 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti pozemku registra „C“ p.č. 7643/9 –
Štefko Jozef, Partizánska 89/92, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
6. Návrh na zriadenie vecného bremena (uloţenie elektrickej prípojky a elektromerovej
skrine) ako prípad hodný osobitného zreteľa – PRO POPULO Poprad, s.r.o., Obrancov
mieru 329, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 17083851
7. Návrh na schválenie VZN č .... /2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh na schválenie VZN č .... /2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu,
školskej jedálne a výške príspevku na reţijné náklady
9. Návrh na schválenie VZN č .... /2019 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a ţiaka v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré
10. Návrh na schválenie Štatútu kronikára obce Spišské Bystré
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok
2020
12. Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola jedálne pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré
13. Správa z vykonanej následnej kontroly – Ochrana osobných údajov v zmysle zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
14. Správa veliteľa DHZO o stave a akcieschopnosti DHZO za rok 2019
15. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na rok 2020
16. Návrh na schválenie ceny stočného na rok 2020
17. Návrh na zvýšenie platu hlavného kontrolóra
18. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 – 2022
19. Návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022
20. Návrh vecnej náplne pouţitia rezervného fondu Obce Spišské Bystré v roku 2020
21. Návrh na schválenie preventivára protipoţiarnej ochrany obce
22. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019
Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
23. Rôzne
24. Interpelácie
25. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadania
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Marián Luha, starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Starosta konštatoval, ţe počet prítomných poslancov je 8 (pozri prílohu
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Overovatelia:
Ing. František Teplický

Pavol Jurčo

Obec Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
č. 1- prezenčná listina) a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Telefonicky sa
ospravedlnil pán poslanec Václav Klust.
K bodu 2. Schválenie programu
Mgr. Marián Luha, starosta obce uviedol program dnešného zasadnutia (pozri prílohu č. 2 –
pozvánka). Starosta navrhol zrušiť bod 21. Návrh na schválenie preventivára protipoţiarnej
ochrany obce, do dnešného dňa sa neprihlásil nik z členov DHZ ako nový preventivár.
Oslovili sme aj externé firmy, aby sme mali splnenú zákonnú povinnosť.
Ing. Martin Lavko, st., poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, ţe na web stránke
obce je zverejnené VZN – územný plán a v programe nie je.
Mgr. Marián Luha odpovedal, ţe tento bod sa z pozvánky musel stiahnuť z dôvodu chýb
a nezrovnalostí v ÚPN, konzultovali sme to aj s pánom Balogom, musí vykonať nápravu.
Neboli podané ţiadne iné pripomienky a iné návrhy.
Hlasovanie za pozmenený predloţený program, vypustenie bodu 21. Návrh na schválenie
preventivára protipoţiarnej ochrany obce:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe pozmenený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne:
1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
5. Ţiadosti občanov a organizácií:
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti (bytu) – Natália Kovalčíková,
Kukučínova 512/33, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti (pozemku) registra „C“ p.č. 4002/5 –
Lacko Ján, SNP 126, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností (pozemkov) registra „E“ –
Poľnohospodárske druţstvo Spišské Bystré, SNP 915, 059 18 Spišské Bystré,
IČO: 00 199 842 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
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Ing. František Teplický
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Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti pozemku registra „C“ p.č. 7643/9 –
Štefko Jozef, Partizánska 89/92, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
6. Návrh na zriadenie vecného bremena (uloţenie elektrickej prípojky a elektromerovej
skrine) ako prípad hodný osobitného zreteľa – PRO POPULO Poprad, s.r.o., Obrancov
mieru 329, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 17083851
7. Návrh na schválenie VZN č .... /2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh na schválenie VZN č .... /2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu,
školskej jedálne a výške príspevku na reţijné náklady
9. Návrh na schválenie VZN č .... /2019 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a ţiaka v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré
10. Návrh na schválenie Štatútu kronikára obce Spišské Bystré
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok
2020
12. Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola jedálne pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré
13. Správa z vykonanej následnej kontroly – Ochrana osobných údajov v zmysle zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
14. Správa veliteľa DHZO o stave a akcieschopnosti DHZO za rok 2019
15. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na rok 2020
16. Návrh na schválenie ceny stočného na rok 2020
17. Návrh na zvýšenie platu hlavného kontrolóra
18. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 – 2022
19. Návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022
20. Návrh vecnej náplne pouţitia rezervného fondu Obce Spišské Bystré v roku 2020
21. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019
Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
22. Rôzne
23. Interpelácie
24. Záver
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Mgr. Marián Luha navrhol za zapisovateľku pani Janu Kiktovú a za overovateľov
zápisnice: pána Ing. Františka Teplického a pána Pavla Jurča. Bez námietok a pripomienok.
Starosta obce
určuje
1. za zapisovateľku pani Janu Kiktovú
2. za overovateľov zápisnice pána Ing. Františka Teplického a pána Pavla Jurča
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Ing. František Teplický
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K bodu 4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 3).
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané ţiadne otázky, návrhy,
pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
1. berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré
2. ruší
uznesenie č. 7/2019/5
K bodu 5. Ţiadosti občanov a organizácií:
K bodu 5.1. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti (bytu) – Natália Kovalčíková,
Kukučínova 512/33, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 4).
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané ţiadne otázky, návrhy,
pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
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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 a to:
2-izbový byt č. I./č.1 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Druţstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 25 bytového domu postaveného na
parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré
a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1,
ţiadateľovi: Natálii Kovalčíkovej, Kukučínova 512/33, 059 18 Spišské Bystré na 1
rok je prípad hodný osobitného zreteľa. Obec Spišské Bystré má vo vlastníctve 8
bytových jednotiek na ulici Druţstevnej, ktoré boli postavené z podpory ŠFRB a
dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky. Na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2019
(Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišské Bystré o prideľovaní bytov vo
vlastníctve obce).
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to prenájom nehnuteľností v katastrálnom
území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území
Spišské Bystré a to
2-izbový byt č. I./č.1 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica
Druţstevná, súpisné číslo 859, orientačné číslo 25 bytového domu postaveného
na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom území Spišské Bystré
a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva
č. 1 Natálii Kovalčíkovej, Kukučínova 512/33, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok a
mesačný nájom vo výške 152,00 eur.
K bodu 5.2. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti (pozemku) registra „C“ p.č.
4002/5 – Lacko Ján, SNP 126, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 5).
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané ţiadne otázky, návrhy,
pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X
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Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
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 sa jedná
o majetkovoprávne usporiadanie pozemku; a to časti pozemku vo vlastníctve obce,
ktorý je dlhodobo uţívaný a vyuţívaný ako parkovisko pre automobily, záhrada
vyuţívaná na voľný čas a na chov drobných hospodárskych zvierat.
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
- novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 4002/5 o výmere 215 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým
plánom č. 14281601-101/19 zo dňa 30.09.2019, overený Okresným úradom
Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-895/19 dňa 08.10.2019 od
parcely registra „E“ s par. č. 206/1 o celkovej výmere 1 429 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, k. ú. Spišské Bystré, evidovaný Okresným úradom
Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného osobitného zreteľa
nájomcovi Ján Lacko, trvale bytom: SNP 126/12, 059 18 Spišské Bystré. Na
dobu určitú t.j. 3 roky a ročný nájom vo výške 215,00 eur (1,00 euro/m 2 x
215 m2).
K bodu 5.3. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností (pozemkov) registra „E“
Poľnohospodárske druţstvo Spišské Bystré, SNP 915, 059 18 Spišské Bystré, IČO:
00199842 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 6).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe končí zmluva, ktorá bola v platnosti, nejakým kľúčom
sme sa snaţili dopracovať k týmto číslam, je to závaţný rozdiel ako to bolo doteraz, mali
nájom za 7 eur ročne. Zo zástupcov PD sa neboli informovať o ďalšom postupe k predĺţeniu
nájomnej zmluvy. Otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Ing. Martin Lavko, st. informoval, ţe prejednávala to aj komisia výstavby a ţivotného
prostredia, ten návrh čo vyšiel súhlasíme s ním, uvidíme ako sa k tomu postaví PD.
Mgr. Marián Luha dodal, ţe neboli podané ţiadne otázky, návrhy, pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
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Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
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 sa jedná
o majetkovoprávne usporiadanie pozemku; a to časti pozemkov a podielov vo
vlastníctve obce, ktoré sú dlhodobo uţívané nájomcom a vyuţívané z časti ako
pasienky, hospodársky dvor a z časti ako orná pôda, a ktoré boli na základe zmluvy č.
748/2008 o nájme pozemku na poľnohospodárske účely prenajaté
Poľnohospodárskemu druţstvu Spišské Bystré. Predmetná zmluva je podpísaná na
dobu určitú, t.j. do 31. decembra 2019.
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 predaj 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 nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré
a to:
a) pozemok registra „E“ s parcelným číslom 1134 o výmere 462 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, okres
Poprad,
b) pozemok registra „E“ s parcelným číslom 1133/2 o výmere 52 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, okres
Poprad,
c) pozemok registra „E“ s parcelným číslom 7653/1 o výmere 2 455 m 2, druh pozemku:
vodná plocha, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, okres
Poprad,
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d) podiel pozemku registra „E“ s parcelným číslom 2739 o výmere 3 242 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 2732, v katastrálnom území Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, okres
Poprad v podiele 1/12 (t.j. 270,17 m2),
e) podiel pozemku registra „E“ s parcelným číslom 2738 o výmere 3 308 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 2668, v katastrálnom území Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, okres
Poprad v podiele 1/16 (t.j. 206,75 m2),
f) podiel pozemku registra „E“ s parcelným číslom 4939 o výmere 2 347 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 2743, v katastrálnom území Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, okres
Poprad v podiele 3/14 (t.j.502,93 m2),
g) podiel pozemku registra „E“ s parcelným číslom 2755 o výmere 957 m 2, druh
pozemku: orná pôda, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 2669, v katastrálnom území Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, okres
Poprad v podiele 1/16 (t.j.59,81 m2),
h) podiel pozemku registra „E“ s parcelným číslom 2740/1 o výmere 2 149 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidovaný Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 2707, v katastrálnom území Spišské Bystré, obec Spišské Bystré, okres
Poprad v podiele 1/8 (t.j. 268,63 m2),
všetky pozemky a podiely vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18
Spišské Bystré nájomcovi Poľnohospodárske druţstvo Spišské Bystré, SNP 915, 059
18 Spišské Bystré, IČO: 00 199 842, na dobu určitú t.j. 4 roky, za cenu 0,10
eur/m2/rok druh pozemku: trvalý trávny porast a vodná plocha (t.j. 2969 m2 x 0,10 eur
= 296,90 €), orná pôda podľa obvyklej výšky nájomného pre katastrálne územie (t.j. 2
x 14,40 € x 0,130829 ha = 3,77 €) , spolu celkom za cenu 300,67EUR / rok.
K bodu 5.4. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti pozemku registra „C“ p.č.
7643/9 – Štefko Jozef, Partizánska 89/92, 059 18 Spišské Bystré z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 7).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe bolo predmetom aj predchádzajúcich OZ, odkupuje
pozemok, ktorý by sme uţ nemali potrebovať lebo odkupujeme pozemky od jednotlivých
podielníkov, tak aby došlo k splneniu podmienky, ţe môţeme tam realizovať pozemnú
komunikáciu so sieťami. Návrh je 16 eur, tak aby bolo zadosťučinené tým, ktorým sme
predávali predtým, návrh komisie bol uţ daný neskoro, aţ po doručení materiálov. Vyzval na
zmenu návrhu, neboli podané ţiadne otázky, návrhy, pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X
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Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
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; a to časti pozemku vo vlastníctve obce, ktorý bude vyuţívaný
ako prístupová cesta k pozemku v ţiadateľovom vlastníctve a predzáhradka pred
rodinným domom.
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 registra „C“ s parc. č.7643/9 o výmere 59 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č.
43/2019 zo dňa 11.07.2019, overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom pod číslom G1-645/19 dňa 23.07.2019 od parcely registra „C“ s parc.
č.7643/1 o celkovej výmere 3 473 m2 (v GP 4 015 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 ţiadateľovi Jozef Štefko, trvale bytom: Partizánska 89/92, 059 18
Spišské Bystré za cenu16,00 eur/m2 , spolu za cenu 944,--EUR.
K bodu 6. Návrh na zriadenie vecného bremena (uloţenie elektrickej prípojky
a elektromerovej skrine) ako prípad hodný osobitného zreteľa – PRO POPULO Poprad,
s.r.o., Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 17083851
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 8).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe bol uţ schvaľovaný návrh o budúcom zriadení vecného
bremena, dal sa vypracovať znalecký posudok, zaokrúhlili sme to, je to jednorazová odplata.
Otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Ing. Martin Lavko, st. informoval, ţe sa jedná o to, čo kopali od transformátora k rozvodni
pri PD pri hrane plota smerom k obecnej bytovke.
Mgr. Marián Luha vyzval na zmenu návrhu, neboli podané ţiadne otázky, návrhy,
pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X
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Proti:
Zdrţal
sa:

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
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,

v prospech oprávneného z vecného bremena: PRO POPULO Poprad, s.r.o., so sídlom:
Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 17 083 851.
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 1215/117, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
s rozlohou: 1 080 m2, podľa geometrického plánu č. 17/2019 zo dňa 29.04.2019 na
vyznačenie práva uloţenia inţinierskych sietí na parc. č. 1215/117, 1215/4 7653/1
a 1199/41, vyhotoveného spoločnosťou GEOKAN s.r.o., Markušova cesta 1, Spišské
Nová Ves, IČO: 36 595 578, úradne overeného OÚ Poprad, katastrálnym odborom
dňa 27.05.2019 pod číslom: G1-359/19.

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“, na dobu neurčitú za jednorazovú finančnú náhradu
vo výške 3,30 € / m2, spolu: 267,52 €, po zaokrúhlení: 270,- €. Poplatky spojené s vkladom do
katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.
K bodu 7. Návrh na schválenie VZN č /2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 9).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe je k tomu dôvodová správa, ktorú vypracoval pán
prednosta a následne mu odovzdal slovo.
Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu informoval, ţe v dôvodovej správe sú uvedené
všetky dôvody pre ktoré dochádza k úprave poplatkov, je spracovaná rozsiahlejšie. Sadzieb
miestnych daní sa dotýkame len okrajovo – daň z lesných pozemkov, daň z ubytovania. Väčší
zásah nastáva pri poplatkoch za komunálny odpad. Musíme pristúpiť k jeho zvýšeniu.
Najdôleţitejším dôvodom je, ţe v prípade keby sme nepristúpili s tomuto zvýšeniu tohto
poplatku tak sa dostávame do stavu, keď doplácame z verejných zdrojov na komunálny
odpad, čo je nezákonný stav, zákon to nepovoľuje. A v budúcom roku sa NKÚ chce zamerať
práve na kontroly odpadov, čiţe bolo by veľmi vhodné keby sme pristúpili k tomuto návrhu.
Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce tak ako to vyţaduje zákon.
V zákonnej lehote neprišla ţiadna pripomienka, po lehote prišla jedna pripomienka pána
Frisa. My sme vám ju spracovali a vyhodnotili sme ju ako neopodstatnenú. Včera nám bol
doručený poslanecký návrh pána Ing. Teplického, ktorý je predloţený tieţ v materiáloch.
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Ing. František Teplický, poslanec obecného zastupiteľstva informoval, ţe na poslednom
stretnutí komisie kultúry, vzdelávania a športu bol prednesený jeho návrh, jednalo sa
o rozšírenie oslobodenia od poplatku pre darcov krvi, aktívnym členom DHZO
a novonarodeným deťom. Ide o rozšírenie k predloţenému návrhu VZN.
Ing. Pavol Poracký, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, ţe čo sú to aktívni
členovia DHZO.
Ing. František Teplický odpovedal, ţe je v programe aj správa veliteľa DHZO, tam bol aj
uvedený stav v aktívnej sluţbe. Teraz ich bolo 20.
Ján Zeman, veliteľ DHZO informoval, ţe teraz máme aktívnych 20 členov, ktorí môţu
kedykoľvek zasahovať.
Ing. Pavol Poracký sa informoval, či je nejaký zoznam, kto zasahoval.
Ján Zeman odpovedal, ţe samozrejme je zoznam.
Ing. František Teplický podotkol, ţe ide o celý zoznam, všetkých 20 členov.
Ing. Pavol Poracký sa informoval, ţe koľko krát zasahoval jednotlivo jeden člen.
Mgr. Marián Luha poznamenal, ţe pointa nie je koľko je aktívnych, ale ako ich budeme
vyhodnocovať.
Ing. František Teplický podotkol, ţe nepredpokladá, ţe sa budú rozširovať o nejakých viac
členov.
Mgr. Marián Luha poznamenal, ţe ak by taká situácia nastala, čo budeme robiť. Budeme
vyhodnocovať najlepšieho, alebo budeme prijímať 20 najlepších, alebo aký bude postup? Je
potrebné zmeniť špecifikáciu členov. Zaslúţia si takýto bonus. Váţim si ich činnosť. Len pán
Poracký dal správnu otázku, kto je aktívnym členom? Aká je definícia?
Ing. Pavol Poracký navrhol vyšpecifikovať aktívnych členov, napríklad koľko zásahov atď.
Ing. František Teplický podotkol, ţe ak v obci celý rok nezahorí a nebudú vyslaní, ale budú
v pohotovosti celý rok tak potom nedostanú nič.
Mgr. Marián Luha dodal, ţe ide o to koľko ich bude aktívnych.
Ing. František Teplický podotkol, ţe nepredpokladá, ţe tých ľudí bude viac ako 30. Bavíme
sa cca o 1 500,00 €.
Ing. Pavol Poracký podotkol, ţe táto výhoda by mala byť retrospektívna. Ak bol aktívny,
zasahoval, bol činný tak sa mu odpustia tie poplatky, ale ak bol pasívny tak prečo. Aby to
bolo myslené dozadu.
Ing. František Teplický dodal, ţe by to bola záťaţ vyhodnocovať.
O slovo poţiadal pán Ján Fris.
Hlasovanie za udelenie slova:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

Mgr. Marián Luha dal slovo pánovi Frisovi.
Ján Fris uviedol, ţe vôbec nejde o to čo rozoberáte, obec má zákonnú povinnosť určiť počet
členov zásahovej jednotky, je to stanovené podľa veľkosti obce. Absolútne nezáleţí koľko on
má zásahov. Ten človek na úkor svojho voľna, dovolenky musí absolvovať školenia. Musia
mať dekréty, pre nich vyplývajú povinnosti také a také. Za to potom odpustíte daň, ktorá tu je
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navrhovaná. Má to aj Spišský Štiavnik. To nie je platenie za zásah, to je tá najmenšia činnosť
z celej činnosti tých ľudí, ktorí musia byť v pohotovosti, majú rozpisy.
Mgr. Marián Luha poznamenal, ţe o všetkom vieme, tu je pointa v tom, čo je pojem aktívny
člen. Ak nepôjde na výjazd ani raz je aktívny člen?
Ján Fris odpovedal, ţe je.
Mgr. Marián Luha dodal, tak potom nemôţe byť uvedené aktívnym členom, ale zmeniť na
členom DHZO. Pán poslanec zmení návrh podľa tohto a dá členom zásahovej skupiny.
O slovo poţiadal pán Ing. Jaroslav Bendík.
Hlasovanie za udelenie slova:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

Mgr. Marián Luha dal slovo pánovi Ing. Jaroslavovi Bendíkovi.
Ing. Jaroslav Bendík sa informoval ohľadne darovania krvi, či postačuje jeden krát darovať
alebo ako.
Ing. František Teplický odpovedal, ţe je to podmienené Jánskeho plaketou.
Mgr. Juraj Peťko dodal, ţe u ţien je Jánskeho plaketa za 30 odberov u muţov za 40
odberov.
Ing. Jaroslav Bendík sa ďalej informoval, či neuvaţujú odpustiť aj ZŤP.
Ing. František Teplický odpovedal, prečo by to takto malo byť, moţno by bolo zaujímavé
spracovať zoznam ZŤP, potom by sme mohli aj dôchodcom zníţiť o 50 %.
Pavol Jurčo, poslanec obecného zastupiteľstva navrhol tento návrh odloţiť a prerokovať ho
ešte na komisiách.
Mgr. Marián Luha podotkol, ţe stiahnuť sa to nedá a bude sa rokovať o poslaneckom
návrhu pána poslanca. Ak prejde zapracujeme do návrhu a budeme hlasovať za celý návrh v
globále.
Ing. Martin Lavko, st. sa informoval, aká je vymoţiteľnosť práva, zdvihneme poplatok na
25 eur, uţ teraz máme problém, ţe nám neplatia, ako zabezpečíme, ţe nám budú platiť 25 eur.
Mgr. Marián Luha poznamenal, ţe ako zabezpečíme chod obce, a to ţe doplácame 15 000
eur o chvíľu budeme doplácať 25 000 eur. Pracujeme na tom, napríklad aj cez inštitút
osobitného príjemcu.
Mgr. Juraj Peťko podotkol, ţe obec má v tomto trochu výhodu, v zmysle daňového zákona
môţe pristúpiť k daňovým exekúciám, ktoré sú v inom reţime ako je exekučný poriadok, je
oveľa jednoduchší nemusíme ísť cez exekútora, my to aj vykonávame. Takţe keď vieme, ţe
ľudia sú zamestnaní, tak to riešime aktívne. Máme uţ niekoľko takýchto konaní
rozbehnutých. Čo sa týka vymoţiteľnosti je trošku lepšia.
Ing. Martin Lavko, st. poznamenal, ţe sa ho to dotýka aj osobne, zvyšujeme poplatok z 0,20
na 0,50 za prenocovaného. Moţno som jeden jediný alebo jeden z mála, čo poskytuje takéto
sluţby a zdá sa mi to veľa, nárast je o 150 %.
Mgr. Juraj Peťko dodal, ţe v tomto prípade poplatníkom nie ste vy, ale ten človek ktorý
priamo nocuje v zariadení. Vy by ste mali naňho tento poplatok prenášať a mal by byť aj
uvedený v konečnom vyúčtovaní pobytu.
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Ing. Martin Lavko, ml., poslanec obecného zastupiteľstva poznamenal, ţe zvyšovanie je
príliš skokové. Ľudia to budú vnímať strašne negatívne, keď je tam zrazu nárast o 200%.
Prečo to trochu nezníţiť tento návrh, navýšiť to o nejakých 20 – 30% a budúci rok opäť
a potom zastaviť to zvyšovanie.
Mgr. Marián Luha informoval, ţe na budúci rok ide o 50% skládkové vyššie.
Ing. Martin Lavko, ml., dodal ešte k tým ubytovacím sluţbám. Treba si porovnať v akej
turistickej oblasti sa nachádzame, keďţe je to minimálna a chceme vyštvať podnikateľov tým
zvýšením dane na 0,50 eura. Pozrite sa v okolí, aké sú tu poplatky. Praha má 21 KČ a my sa
chceme vyrovnať Prahe. Máme tu nejaké kultúrne pamiatky, ktoré má Praha, máme tu taký
turistický ruch. Odrádzame svoju konkurenciu schopnosť okolitým dedinám. My nie sme
v národnom parku ako sú Hrabušice či Vysoké Tatry. Daň z nehnuteľností na prenájom je tieţ
prehnaná, 10% z prenájmu je veľa, nie sme v Poprade, treba si rozlíšiť.
Ján Fris podotkol, ţe málo pozornosti sa venovalo odpadom. Miera vytriedenosti je nízka.
Stále ideme systémom, ţe rozpočítame a skok je tu z 15 na 25 eur na jednu osobu, čo
povaţujem za nesprávne a nie sú tu ţiadne opatrenia na to aby sa zníţilo mnoţstvo zberu, na
toto to vláda schválila. Na budúci rok bude skládka o 100% vyššia, čo bude, zvýšia sa energie
na budúci rok, zvýšia sa všetky dane dostali sme sa do neúnosnej miery. Treba prijať
razantné opatrenie na to, ţe sa zníţi mnoţstvo z celkového odpadu, pripravil som niektoré
veci, navrhol som mnoţstvový zber týmto by sa malo zníţiť mnoţstvo dopadu. Spresnenie
evidencie, označenie nádob, zverejnenie neplatičov, opatrenia na zníţenie objemového
odpadu, opatrenia na zneškodnenie biologického odpadu, ktorý všetok by mal ostať v obci.
Týmito opatreniami by sme sa dostali na mieru vytriedenia na 50% , poplatok potom by sme
mali na skládkach 8 eur za tonu. Keď nebudeme robiť nič, tak na budúci rok bude 24 eur za
jednu tonu a zas budeme poplatok za komunálny odpad zvyšovať. Má aj prehľad okolitých
obci, kvôli tomuto bodu zvolali verejnú schôdzu občanov v obci. Pokiaľ sme neurobili nič je
úplne nespravodlivé, aby sme doplácali keď poctivo triedime. Vy budete chcieť odo mňa, ţe
mám viac ľudí na trvalom pobyte 140 eur. Poviem vám aj koľko som za posledné roky
preplatil za odpad. Len za to, ţe trvalý pobyt a počet osôb. Plaťme podľa toho čo sme
vyprodukovali. A nie za bludy.
František Kneţník, poslanec obecného zastupiteľstva informoval, ţe na projekt zberný dvor
na bioodpad, ktorý sme podali čakáme uţ druhý rok. Navrhol, aby pán Fris zavolal do
Bratislavy a urýchlil proces schvaľovania.
Mgr. Marián Luha informoval, ţe sme v rokovaní s firmou Brantner, všetky obce nielen
naša. Tento problém ťaţí celé Slovensko, dokonca sa to aj medializovalo. Miera vytriedenosti
odpadov je nízka, vidíme to v potoku a v jeho okolí, proste všade. Ak zvýšime poplatok
cielene adresne podľa toho koľko vyprodukujeme, budeme takí ohľaduplní k ţivotnému
prostrediu, ţe odpad dáme do odpadkových košov, ale nedáme ho niekam mimo? Lebo
budem platiť za toľko koľko vyprodukujem. Druhá vec sme v rokovaní s firmou Brantner,
ako Mikroregión ideme skúsiť pilotný projekt kedy bude čip na smetnej nádobe a bude sa to
adresne váţiť, ale závisí od firmy Brantner, lebo ten stroj/vozidlo s váhou stojí dosť a firma
nie je schopná obmeniť všetky autá naraz. Uvaţujeme ísť touto cesto a zrejme budeme musieť
aj ísť tou cestou. My však máme ešte jednu väčšiu medzeru, ţe neriešime biologicky
rozloţiteľný odpad. Tam by sa nám miera vytriedenosti navýšila. Spišská Teplica ma malý
projekt, malú kompostáreň. Poţiadali sme aj o kompostéry, do kaţdej domácnosti komposter,
má to však jednu nevýhodu, ţe tie kompostéry budeme mať, ale nepôjde nám to do
mnoţstevného zberu. Toto je len predchádzanie produkovania odpadu. Čo sa trošku bije, lebo
ja keď predchádzam tomu odpadu tak zvyšujem tú mieru vytriedenosti a malo by sa to
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zohľadniť. Začíname po kúskoch. Škoda ţe pán Fris nechodil pred 15 rokmi na zasadnutia.
Moţno by sa mienka poslancov zvrtla.
Ing. Martin Lavko, st., dodal, ţe „poďakujte sa predchádzajúcim poslancov, kde sme mali
podpísanú zmluvu na zberový dvor a padlo to, povedali, ţe nám to netreba, choďte teraz pýtať
peniaze od nich“. Ospravedlnil sa, ale musel to povedať.
Ing. František Teplický poznamenal, ţe keď prejdeme na mnoţstevný zber, mienka ľudí
môţe byť aj taká, ţe to budú páliť a vyhadzovať do okolia. Kde sa dostaneme, tomu
ţivotnému prostrediu nepomôţeme. Naučiť ľudí separovať odpad trocha viacej a aţ potom
moţno nejakým iným spôsobom. Zvýšiť aj zvoz separovaného odpadu.
Mgr. Marián Luha podotkol, ţe tieţ majú problémy, ešte nemajú pripravený kalendár zberu,
je to problematika, ktorej sa treba venovať cielene, svedomito, netreba nič zanedbať a moţno
postupne dôjde k obratu. Vychádza to 4 eurá na mesiac pre dve osoby. Dalo by sa tú zmenu aj
neschváliť, ale je otázne odkiaľ vezmeme tie peniaze, kde ich nájdeme.
Ján Fris sa informoval, či sa nedá z PD dohodnúť, aby všetka tráva išla na hnojiská.
Mgr. Marián Luha odpovedal, ţe PD nie je spracovateľ odpadov, aj Brantner musí odviesť
tento odpad a musí mať zmluvu s tým, kto to spracuje a vydá potvrdenie ako ho spracoval.
Dáme do nasledujúce programu čisto bod separácia odpadu, resp. odvoz odpadu a potom
môţeme debatovať, teraz sa vráťme k cenám a k návrhu, ktorý sme predloţili. Vyzval na iný
poslanecký návrh okrem návrhu pána Ing. Teplického. Neboli podané ţiadne iné návrhy,
pripomienky.
Hlasovanie za poslanecký návrh pána Ing. Teplického (členovia DHZO, darcovia krvi,
novonarodené deti – oslobodenie od poplatku):
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

X
X

Hlasovanie v celosti predloţený návrh a poslanecký návrh:
Zdenko
Bukovinský

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

Pavol
Jurčo

X

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

X

X
X

Ing.
František
Teplický
X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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K bodu 8. Návrh na schválenie VZN č ..... /2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu, školskej jedálne a výške príspevku na reţijné náklady
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 10).
Mgr. Juraj Peťko informoval, ţe je to problematika, ktorej sme sa venovali uţ niekoľko krát
počas tohto roka. Je to spojené s tzv. obedmi za darmo, kde do VZN vkladáme príspevok na
reţijné náklady. Zábezpeku, aby sme predišli situáciám, keď rodičia nebudú odhlasovať
obedy. Ostatné poplatky, ktoré tam boli ostávajú nezmenené. Pre prehľadnosť sme urobili
nové VZN, je v znení predchádzajúcich, kde sa vkladá aj tento príspevok a zábezpeka. Návrh
VZN bol vyvesený a zverejnený v zmysle zákona. Počas vyvesenia neboli podané
pripomienky.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané ţiadne otázky, návrhy,
pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 9/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, školskej
jedálne a výške príspevku na reţijné náklady.
K bodu 9. Návrh na schválenie VZN č /2019 o určení príspevku na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy a ţiaka v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 11).
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Mgr. Juraj Peťko informoval, ţe je to VZN, ktoré sa prijíma kaţdý rok. Návrh VZN bol
vyvesený a zverejnený na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote. V stanovenej
lehote neboli podané pripomienky.
Mgr. Marián Luha podotkol, ţe neboli podané ţiadne otázky, návrhy, pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X
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sa:

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 10/2019 o určení príspevku na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a ţiaka v školskom zariadení na území obce Spišské Bystré.
K bodu 10. Návrh na schválenie Štatútu kronikára obce Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 12).
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané ţiadne otázky, návrhy,
pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Štatút kronikára obce Spišské Bystré
K bodu 11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na
I. polrok 2020
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 13).
Mgr. Marián Luha uviedol, ţe predkladateľom je Ing. Hoffmanová a následne jej udelil
slovo.
Ing. Veronika Hoffmannová, hlavný kontrolór obce informovala, ţe plánuje tematickú
kontrolu hospodárenia obce – faktúry, zmluvy, objednávky – zverejňovanie, ďalej príprava
plánu kontrolnej činnosti na ďalšie obdobie, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu
záverečného účtu za rok 2019, vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontroly na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané ţiadne otázky, návrhy,
pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
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Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2020.
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly.
K bodu 12. Správa z vykonanej následnej kontroly – kontrola jedálne pri ZŠ s MŠ
Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 14).
Mgr. Marián Luha dal slovo pani kontrolórke.
Ing. Veronika Hoffmanová informovala, ţe táto kontrola bola vykonaná na ţiadosť starostu
obce ako aj riaditeľa ZŠ. Kontrolovala ako vedúca školskej jedálne si vedie systém evidencie
stravníkov, platby, preplatky alebo nedoplatky. Prešetrovala, či ceny stravného sú v súlade
s VZN. Nastavené ceny mala správne. Čo sa týka vracania preplatkov tak v termíne do 10.
07.2019 vrátila len 6 ţiakom 9. ročníka a 4 zamestnancom. Tým pádom bolo porušené VZN
pretoţe nevrátila preplatky na čas a vracala ich aţ v termíne 19. – 21.10.2019. Taktieţ
nevydáva stravné lístky a ani nepouţíva nejaký systém stravovacích kreditných kariet, čo je
porušením vyhlášky ministerstva školstva.
Mgr. Marián Luha dodal, ţe na základe tejto kontroly, sme oslovili audítorku, ktorá
momentálne vykonáva kontrolu dôslednejšiu. Pani kontrolórka nemá na to kvalifikácie ani
u nás nemá taký úväzok, aby sa tomu mohla venovať. Po ukončení auditu Vás budeme
informovať. Otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané ţiadne otázky, návrhy,
pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
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berie na vedomie
Správu z vykonanej následnej kontroly – Kontrola jedálne pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré.
K bodu 13. Správa z vykonanej následnej kontroly – ochrana osobných údajov v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 15).
Mgr. Marián Luha dal slovo pani kontrolórke.
Ing. Veronika Hoffmannová informovala, ţe táto kontrola bola vykonaná na základe
schváleného plánu ohľadne ochrany osobných údajov. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov má obec povinnosť určiť zodpovednú osobu. Táto zodpovedná
osoba je spoločnosť LS Legal Consulting, s.r.o., vypracovala pre obec dokumentáciu, ktorá
obsahuje bezpečnostnú smernicu, analýzu rizík, záznamy o spracovateľských činnostiach,
vzorové dokumenty, boli uzavreté sprostredkovateľské zmluvy, na webe má vytvorenú
záloţku, ktorá sa týka osobných údajov, čiţe tým si plní informačnú povinnosť.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané ţiadne otázky, návrhy,
pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Správu z vykonanej následnej kontroly – Ochrana osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu 14. Správa veliteľa DHZO o stave a akcieschopnosti DHZO za rok 2019
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 16).
Mgr. Marián Luha privítal pána veliteľa DHZO, je krátko vo funkcii, predchodca sa vzdal
funkcie a následne mu dal slovo.
Ján Zeman, veliteľ DHZO informoval, ţe správa bola doručená poslancom.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Ing. František Teplický sa informoval, kedy plánujú inventúru.
Ján Zeman odpovedal, ţe zrejme asi medzi sviatkami, viac menej budú všetci doma. Správa
z inventúry bude všeobecnejšia. K výročnej schôdzi budem musieť dať aj správu o činnosti
takţe tá bude rozsiahlejšie.
Mgr. Marián Luha poprosil veliteľa o spresnenie v správe pri poţiaroch, uvádzať dátumy,
katastrálne územie a lokalitu. Vyzval prítomných na podanie otázok, návrhov, pripomienok.
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Pavol Jurčo sa informoval, či členovia plánujú pomôcť pri zalievaní detského ihriska na ľad
aj tento rok, poprípade či môţeme osloviť o spoluprácu.
Ján Zeman odpovedal samozrejme.
Mgr. Marián Luha podotkol, ţe neboli podané ţiadne otázky, návrhy, pripomienky a zmeny.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
predloţenú Správu o stave a akcieschopnosti DHZO za rok 2019 veliteľom DHZO.
K bodu 15. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na rok 2020
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 17).
Mgr. Marián Luha podotkol, ţe faktormi návrhu termínov sú aj štátne sviatky, školské
prázdniny, ponechali sme stredy.
Ing. Martin Lavko ml., podal pozmeňujúci návrh, navrhol zasadnutia na piatok. Presunúť
v ten daný týţdeň zo stredy na piatok.
Ing. František Teplický navrhol prestriedať, kaţdý druhý termín v piatok. Polovica by bola
v stredu a polovica v piatok. Aby sa vyšlo v ústrety aj dochádzajúcim.
Ing. Martin Lavko ml., pozmenil svoj prvý návrh na, kaţdý druhý t.j. prvý februárový
termín nech zostane v stredu, apríl by sa zmenil na piatok, jún by bol v stredu, september
v piatok, október v stredu a december v piatok.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh Ing. Martina Lavka, ml.:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

X

Ing.
František
Teplický
X

Hlasovanie za pozmenený návrh ako celok:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

X

Ing.
František
Teplický
X
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Zdrţal
sa:

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe pozmenený predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré na rok 2020.
K bodu 16. Návrh na schválenie ceny stočného na rok 2020
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 18).
Mgr. Juraj Peťko informoval, ţe je tu materiál na zvýšenie ceny stočného, máme
rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý nám stanovuje maximálnu výšku.
My sme pristúpili k úprave tejto ceny, ktorá bola doteraz vo výške 0,1650 eur/ m3, v minulom
roku nedošlo k úprave tejto ceny, posledne bola menená v roku 2016. Pristúpili sme k úprave
na 0,2872 eur/m3. Dôvody sú uvedené v materiáloch.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Ing. František Teplický sa informoval, či je moţnosť kontrolovať napojenosť jednotlivých
domácnosti na vodovod, čo sa týka daţďovej vody na kanalizáciu. Nejakým spôsobom ich
sankcionovať za plochu strechy. Predpokladám, ţe ten následný problém, ktorý bude, bude to
čo sa nám tu ťahá uţ niekoľko mesiacov. Čo sú tie balastné vody. Nejakým spôsobom sa
snaţiť eliminovať, aby sme nemali problém na čističke.
Ing. Martin Lavko, st., poznamenal, ţe nie je to moţné, ľudia sú dostatočne inteligentní, aby
nás obabrali, je to bez šance.
Ing. Martin Lavko, ml., sa informoval, či voda z ciest je zvedená do kanalizácie.
Ing. Martin Lavko, st., odpovedal, ţe sú niektoré úseky, kde natečie aj do splaškovej
kanalizácie.
Ing. Martin Lavko, ml., dodal, takţe do kanalizácie by sa mohla dostať len voda zo striech.
Ak máme prístup ku spotrebe vody, bolo by moţné cez plochu strechy sa k tomu dostať
výpočtom rozpočítať.
Ján Zeman podotkol, ţe sa to dá zistiť, robí to aj PVS, zaţil to a aj videl, dokonca majú
povolenie vstupu na súkromný pozemok, nepríde upozornenie, vedia to zrátať, majú nejaký
výpis koľko plôch je pevných na danom pozemku, dajú dymovnicu do šachty zapchajú a zo
všetkých zvodov potom vidia či sa dymí a zistia, ten kto je pripojený. Druhá vec vojdú na
pozemok a nerátajú iba strechy, ale rátajú všetky spevnené plochy, chodníky, asfaltové
plochy, dlaţobné plochy, ktoré sú pripojené.
Mgr. Marián Luha informoval, ţe za predchádzajúce volebné obdobie sme pripravili
a schválili VZN, kde kaţdý vypísal dotazník. Ide o vedomie a svedomie človeka ako obísť
zákon. Neboli podané ţiadne návrhy, zmeny a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X
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Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
na rok 2020 cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) vo
výške 0,2872 eur/m3.
K bodu 17. Návrh na zvýšenie platu hlavného kontrolóra
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 19).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe uţ pri správach z kontról podotkol, ţe je to minimálny
úväzok, ktorý jej nedovoľuje plne sa venovať tomu čo by mala, resp. aby sme boli
presvedčení, ţe obec robí tak ako by mala robiť. V iných obciach má úplne iné úväzky. Dal
slovo pani kontrolórke.
Ing. Veronika Hoffmannová dodala, ţe práve preto by chcela poţiadať obecné
zastupiteľstvo o navýšenie tohto platu o 30% , umoţňuje to zákon o obecnom zriadení. Je
ochotná aj schopná vlastne pomáhať obecnému úradu, venujem sa aj pripomienkovaniu
materiálu do obecného zastupiteľstva, nápomocná pri tvorbe VZN tak aby boli právne
v poriadku. Taktieţ sa venujem aj právnemu poradenstvu. Z tohto dôvodu by chcela poţiadať
o navýšenie platu.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Ing. Pavol Poracký poznamenal, ţe sa prejednávalo v komisii, ale chýbal im tam údaj koľko
kontrolór zarába. Mohlo byť uvedené aj v ţiadosti.
Ing. Veronika Hoffmannová odpovedala, ţe odmena kontrolóra je v čistom, čo bola
posledná výplata 117,16 eur.
Mgr. Marián Luha podotkol, ţe neboli podané ţiadne návrhy, zmeny a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke obce Spišské Bystré vo výške 30% z mesačného platu v zmysle §
18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
K bodu 18. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Spišské Bystré na
rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 20).
Mgr. Marián Luha dal slovo pani kontrolórke.
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Ing. Veronika Hoffmannová informovala, ţe návrh je viacročný rozpočet na roky 2020 –
2022 a tieţ ako programový dokument, ktorý spĺňa základné funkcie programového
rozpočtovania. Navrhovaný rozpočet na rok 2020 vrátane finančných operácií je zostavený
ako vyrovnaný čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca zo zákona. Návrh
rozpočtu obce je spracovaný v súlade so VZP, v poţadovanej štruktúre a dostatočnom
rozsahu, bol verejne sprístupnený v obci od 25.11.2019, ako to stanovuje zákon o obecnom
zriadení.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne návrhy, zmeny
a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Spišské Bystré na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 – 2022.
K bodu 19. Návrh rozpočtu obce Spišské Bystré na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 2022
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 21).
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Ing. Martin Lavko, st., sa informoval ohľadne poloţky reprezentačné KD.
Mgr. Marián Luha odpovedal, ţe ide o otvorenie kultúrneho domu.
Ing. Martin Lavko, st., sa ďalej informoval, ohľadne rekonštrukcie školskej kotolne, a či sa
ide meniť kotol.
Mgr. Marián Luha informoval, ţe dávame havarijný stav, keď nám prejde dávame severnú
vetvu, ak nie tak zostáva pri starej réţií.
Ing. Martin Lavko, ml., sa ešte vrátil ku kultúrnemu domu, mal by uţ byť na rok
v prevádzke, je uvaţované v rozpočte s jeho prevádzkou prípadne s nejakým ziskom, keď je
to budova za 1,2 milióna.
Mgr. Marián Luha odpovedal, ţe so ziskom nepočítame, lebo kým dokončíme,
skolaudujeme, do konca augusta by mali byť práce ukončené, kolaudácia niečo stojí a trvá,
predpokladá, ţe niekedy okolo Silvestra sa slávnostne otvorí a dá sa to všetko dokopy. Bolo
by to víťazstvo. Treba sa zamýšľať, kaţdému to rozprávam, predsedom komisií, treba sa
zamýšľať, či ideme zriadiť obecný podnik, alebo vo vlastnej réţií alebo či ho dáme do
prenájmu. Môţete sa uţ teraz zamýšľať, ako ďalej a poprosil aj pána Frisa o návrhy,
myšlienky a rady ako by sme sa mohli v tomto smere uberať. Neboli podané ţiadne návrhy,
zmeny a pripomienky.
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Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
rozpočet Obce Spišské Bystré na rok 2020 podľa predloţeného návrhu uvedeného v tabuľke
č. 2 – rozpočet príjmov a v tabuľke č. 1 – rozpočet výdavkov podľa programov ako
vyrovnaný vo výške 2 930 777,-- €, podľa vecnej náplne kapitálových výdavkov, cieľov
a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu programového rozpočtu Obce Spišské
Bystré na rok 2020.
B) berie na vedomie
návrh rozpočtu Obce Spišské Bystré na roky 2021 – 2022 vrátane programov
a podprogramov.
K bodu 20. Návrh vecnej náplne pouţitia rezervného fondu obce Spišské Bystré v roku
2020
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 22).
Mgr. Marián Luha informoval, ţe tento fond sa kumuloval skoro 5 rokov a aj predchodcovia
niečo zanechali, otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne návrhy, zmeny
a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký
X

Ing.
František
Teplický
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
pouţitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Obce Spišské Bystré v roku 2020 vo
výške 887 000,- € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových výdajov:


rekonštrukcia býv. budovy MŠ - akcia Kultúrny dom vo výške 850 000,- €
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rekonštrukcia kotolne - ZŠ (spoluúčasť financovania) vo výške 20 000,- €
kultúrny dom - interiérové vybavenie vo výške 17 000,- €.

K bodu 21. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019
Podbod 21.1. Rozpočtové opatrenie č. 8/2019
K tomuto bodu bol vypracovaný a predloţený materiál (pozri prílohu č. 23).
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané ţiadne návrhy, zmeny
a pripomienky.
Hlasovanie za predloţený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

Za:
Proti:
Zdrţal
sa:

František
Kneţník

Terézia
Králiková

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, ţe predloţený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
a) schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019:
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
111003 – Daň z príjmov poukaz. územnej samospráve
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
223 002 – ZŠ beţný príjem poplatky

+ 3 007,- €
+ 2 073,- €

Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
632004 – Komunikačná infraštruktúra - internet
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
632005 – Telekomunikačné sluţby
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
633003 – Telekomunikačná technika
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637003 – Propagácia, reklama
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637003 – Kniha o obci
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 – Geometrické plány
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 – Všeobecné sluţby OÚ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 – Odvoz, zneškodnenie odpadu
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
635004 – Údrţba prevádz. zariadení, techniky

+

40,- €

+

550,- €

+

74,- €

+

2 440,- €

+

671,- €

+

1 230,- €

+

500,- €

+ 14 750,- €
+

550,- €
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Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
717001 – Vodovodná prípojka ul. Vodárenská
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
635004 – Údrţba , servis ČOV
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637002 – Konkurzy, verejné obstarávanie
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 – Členstvo v samospráv. org.
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637004 – Opatrovateľská sluţba
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637005 – Sluţby NFP- MŠ
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
641006 – ZŠ beţné výdaje - poplatky

+

802,- €

-

4 000,- €

-

2 000,- €

-

1 000,- €

-

7 000,- €

-

4 600,- €

-

2 073,- €

b) berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č. 3/2019
V zmysle ods. 1 § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších úprav upravuje sa rozpočet pre rok 2019:
ZŠ s MŠ
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Projekt „Pracuj v školskej kuchyni“
zdroj 3AC, dotácia EÚ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006- Projekt „Pracuj v školskej kuchyni“
zdroj 3AC, dotácia EÚ

+ 2 162,- €

+ 2 162,- €

Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
311 - Grant na rozvoj školstva - Volkswagen
zdroj 72a
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
633006- Všeob. materiál - dary
zdroj 72a

+

100,- €

+

100,- €

K bodu 22. Rôzne
Mgr. Marián Luha sa informoval u pána Lavka, st. v akom stave je ţiadosť pána Jeníka.
Ing. Martin Lavko, st. odpovedal, ţe zisťoval ako to vlastne bolo, problém je podľa jeho
informácií asi taký, ţe nepostavil dom, kde pôvodne mal. Musí riešiť vo vlastnej réţií.
Mgr. Marián Luha poznamenal, ţe uvedená odpoveď sa zašle ţiadateľovi. Ešte ostala jedna
nevybavená ţiadosť, a to kanalizácia SNP vyšný koniec – Miţigár a spol.
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Ing. Martin Lavko, st. podotkol, ţe hľadal tu projektovú dokumentáciu, určite je spravená
bolo to rozdelené na tri etapy, pôjde za pánom Nemcom a projektovú dokumentáciu dorieši
a zabezpečí on.
K bodu 23. Interpelácie
Mgr. Marián Luha informoval, ţe písomne neboli podané ţiadne interpelácie.
K bodu 24. Záver
Mgr. Marián Luha poďakoval všetkým za aktívnu účasť, úloha poslanca je veľmi ťaţká,
váţi si kaţdú aktivitu a všetko čo robia pre chod, a aby obec fungovala v tých intenciách ako
funguje, poďakoval všetkým individuálnym osobám, ktoré pomáhajú nezištne obci. Praje
všetkým príjemné preţitie Vianočných sviatkov, v Novom roku veľa šťastia, zdravia, rodinnej
pohody. Ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré o 18:41 h.
Zapísala: Jana Kiktová
V Spišskom Bystrom, 13.12.2019

Overovatelia:

Ing. František Teplický, v.r.

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

Pavol Jurčo, v.r.

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

......................................................
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce

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