Obec Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
__________________________________________________________________________
SB/2019/0043/008/009

Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré,
konaného dňa 26.06.2019 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 Knežnik
Terézia Králiková
Ing. Martin Lavko, st.
Ing. Martin Lavko, ml.
Ing. Pavol Poracký
Ing. František Teplický
Ospravedlnený: Václav Klust
Neprítomný: -Ďalší prítomní: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce
Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu
Jana Kiktová, zamestnankyňa obecného úradu
Verejnosť: Mgr. Daniela Vyšňová
Mgr. Viera Ujčíková
Ján Fris
Margita Hlaváčová
Ing. Jaroslav Bendík
Mgr. Štefan Luha
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
Návrh na ustanovenie kronikára obce Spišské Bystré
Žiadosti občanov a organizácií:
6.1. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ p.č. 700/13
a 700/1 – Hlaváčová Margita, Cintorínska 325/67, 059 18 Spišské
Bystré
6.2. Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ p.č. 127/8 a diely p.
č. 7638/1 – Štefan Petruľa a manž. Gabriela Petruľová, Cintorínska
675/74, 059 18 Spišské Bystré
1

Overovatelia:
Ing. Pavol Poracký

Ing. Martin Lavko, st.

Obec Spišské Bystré
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
__________________________________________________________________________

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

6.3. Návrh na schválenie finančného príspevku – ZŠ s MŠ Spišské Bystré,
Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré
6.4. Návrh na schválenie – navýšenie rozpočtu materskej školy – ZŠ s MŠ
Spišské Bystré, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré
Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Spišské Bystré na II. polrok 2019
Správa z vykonanej následnej kontroly – kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré k 31.12.2018
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce za
rok 2018
Návrh na prerokovanie Záverečného účtu Obce Spišské Bystré a rozpočtové
hospodárenie za rok 2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o prideľovaní bytov vo
vlastníctve obce
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne
Zverenie zrealizovanej investície do správy Základnej škole s materskou
školou
Zmena termínu nasledujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Spišské Bystré
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019
15.1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
15.2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
Rôzne
Interpelácie
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadania
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Marián Luha, starosta obce a privítal
všetkých prítomných. Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 (pozri prílohu
č. 1- prezenčná listina) a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Pán poslanec Václav
Klust sa telefonicky ospravedlnil.
K bodu 2. Schválenie programu
Mgr. Marián Luha, starosta obce uviedol program dnešného zasadnutia (pozri prílohu č. 2 –
pozvánka). Neboli podané žiadne pripomienky a návrhy.
Hlasovanie za predložený program:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
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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. Návrh na ustanovenie kronikára obce Spišské Bystré
6. Žiadosti občanov a organizácií:
6.1. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ p. č. 700/13
a 700/1 - Hlaváčová Margita, Cintorínska 325/67, 059 18 Spišské
Bystré
6.2. Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ p. č. 127/8
a diely p.č. 7638/1 - Štefan Petruľa a manž. Gabriela Petruľová,
Cintorínska 675/74, 059 18 Spišské Bystré
6.3. Návrh na schválenie finančného príspevku - ZŠ s MŠ Spišské
Bystré, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré
6.4. Návrh na schválenie - navýšenie rozpočtu materskej školy - ZŠ s MŠ
Spišské Bystré, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré
7. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Spišské Bystré na II. polrok 2019
8. Správa z vykonanej následnej kontroly – kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré k 31.12.2018
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu Obce za rok 2018
10. Návrh na prerokovanie Záverečného účtu Obce Spišské Bystré a rozpočtové
hospodárenie za rok 2018
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o prideľovaní bytov vo
vlastníctve obce
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne
13. Zverenie zrealizovanej investície do správy Základnej škole s materskou
školou
14. Zmena termínu nasledujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Spišské Bystré
15. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019
15.1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
15.2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
16. Rôzne
17. Interpelácie
18. Záver
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K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Mgr. Marián Luha navrhol za zapisovateľku pani Janu Kiktovú a za overovateľov
zápisnice: pána Ing. Pavla Porackého a pána Ing. Martina Lavka, st. Bez námietok a
pripomienok.
Starosta obce
určuje
1. za zapisovateľku pani Janu Kiktovú
2. za overovateľov zápisnice pána Ing. Pavla Porackého a pána Ing. Martina Lavka, st.
K bodu 4. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 3).
Mgr. Marián Luha informoval, že veci, ktoré bolo potrebné urobiť sa urobili. Jediná vec,
ktorá tam bola na návrh pána poslanca Ing. Teplického, tak sme poslali len jednému
operátorovi. Zatiaľ sa tento operátor neozval, je to splnené čiastočne. V prípade nezáujmu
oslovíme ďalších operátorov. Otvoril rozpravu k tomuto bodu a vyzval prítomných
k pripomienkam, zmenám, prípadne iným návrhom. Neboli podané žiadne iné návrhy
a pripomienky. Pán poslanec Ing. Martin Lavko ml. opustil zasadaciu miestnosť.
Hlasovanie za predložený návrh :

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré
K bodu 5. Návrh na ustanovenie kronikára obce Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 4).
Mgr. Marián Luha informoval, že funkcie kronikára sa vzdala JUDr. Bc. Patrícia
Šimonovičová, ktorá odviedla kus práce bez nároku na odmenu a nároku na benefity.
Do zasadacej miestnosti prišiel pán poslanec Ing. Martin Lavko, ml.
K dnešnému dňu nám ešte neodovzdala kroniku, ale sme s ňou v kontakte a v najbližšom
období nám by ju mala odovzdať. Po diskusiách v komisiách, bolo oslovených niekoľko
adeptov, ktorí by boli schopní to viesť, ostalo to na pracovníkovi obce pani Bc. Orolínovej,
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tak ako bolo predrokované v komisii. Otvoril rozpravu k tomuto bodu a vyzval prítomných
k pripomienkam, zmenám, prípadne iným návrhom.
Ing. František Teplický, poslanec obecného zastupiteľstva navrhol oceniť bývalú kronikárku
nejakým spôsobom, že to robila a nenárokovala si za to nič. Aspoň za ochotu.
Mgr. Marián Luha informoval, že je pripravené a podnikol k tomu nejaké kroky. Neboli
podané žiadne iné návrhy a pripomienky.
Hlasovanie za predložený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
menovanie Bc. Paulíny Orolínovej do funkcie kronikárky obce Spišské Bystré
s účinnosťou odo dňa 27.06.2019 na základe ňou udeleného súhlasu s týmto
menovaním.
K bodu 6. Žiadosti občanov a organizácií:
K bodu 6.1. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ p.č. 700/13 a 700/1 –
Hlaváčová Margita, Cintorínska 325/67, 059 18 Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 5).
Mgr. Marián Luha informoval, že pani Hlaváčová nepochopila naše stanovisko, resp. sa
dožaduje odpredaja. Dal slovo predsedovi komisie Ing. Martinovi Lavkovi, st.
Ing. Martin Lavko, st., poslanec obecného zastupiteľstva informoval, že nie je to problém
len terajší, ona žiadala aj v minulosti, užíva ten pozemok dlhodobo, pozemok je vo vlastníctve
obce, nemajú tam prístupovú cestu. Podotkol, že sa nejde vracať do histórie, že kto im povolil
postaviť tú budovu tak ako je. Postavili na svojom, ale prístup majú z obecného. Nesúhlasí
aby sa ten pozemok predal, keď predáme stratíme nárazníkovú zónu medzi jej susedom
a pozemkom. Nesúhlasí s predajom, jedine s prenájmom, a keď nie tak nech si oplotí svoj
pozemok a vchádza si cez svoje.
Ing. Veronika Hoffmannová, kontrolórka obce uviedla pripomienku, keď sa jedná
o osobitný zreteľ a prenájom pozemku v pripravovanom uznesení v návrhu máte cestu
stanovenú krížikmi, je potrebné stanoviť konkrétnu cenu, čiže tým pádom ak by ste chceli
hlasovať teraz napriek tomu, že nemáte stanovenú cenu nemôžete, jednoducho musíte buď
v zmysle zásad stanoviť cenu, alebo vy sa uznesiete na nejakej cene. Ak by ste to takto
schválili tak je to neplatné.
Ing. Martin Lavko, st. odpovedal, že rozumie a musíme znovu zvolať komisiu a určiť cenu.
Mgr. Marián Luha podotkol, že aj teraz si môžu určiť cenu. Návrh ceny.
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Ing. Veronika Hoffmannová uviedla, že dnes by sa mohla stanoviť cena a potom na budúce
už s cenou schváliť prenájom. Proces je taký.
Ing. Martin Lavko, st. navrhol schváliť až na budúce, na najbližšom stretnutí komisie sa
dohodnúť po koľko za prenájom a keď bude súhlasiť s našimi podmienkami tak teda
schválime.
Mgr. Marián Luha podotkol, že na základe predložených informácií sťahujeme z dnešného
rokovania a nebude sa dnes rozhodovať, prejde na ďalšie zasadanie.
Hlasovanie za stiahnutie tohto bodu z rokovania a za uvedený postup:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
K bodu 6.2. Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ p.č. 127/8 a diely p.č.
7638/1 – Štefan Petruľa a manž. Gabriela Petruľová, Cintorínska 675/74, 059 18
Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 6).
Mgr. Marián Luha informoval, že obdržali ste uznesenie, vec je stará, ešte z roku 2016 bola
podaná žiadosť, legislatívne až teraz sa to dáva do kopy aj materiálovo. V minulosti tam bol
odpredaj pozemku v blízkosti za takú cenu akú sme navrhli. Otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Terézia Králiková, poslankyňa obecného zastupiteľstva uviedla, že je proti navrhovanej
cene. Je to normálny pozemok, tam má okolo vody, keď je to vodná plocha tých 25 m2 tam by
mohlo byť po 8 eur, ale ostatné pozemky/diely po viac. Ide o stavebný pozemok. Pred dvomi
mesiacmi sme odsúhlasili po 16 eur.
Mgr. Marián Luha vyzval na predloženie iných návrhov.
Ing. František Teplický podotkol, že súhlasí s pani Králikovou, uviedol, že z tohto, čo
vyčítal ide o dva pozemky vpredu a vzadu. Vzadu majú nelegálnu stavbu, resp. ten lemhauz je
prerobený a dlhodobo využívaný. Sused dokupoval zelenú lúku, kde teraz ide o zastavaný
pozemok.
Terézia Králiková podotkla, že susedovi sa nemalo predať po 8 eur. Ide tiež o normálny
pozemok.
Ing. František Teplický uviedol, že súhlasí s postojom pani Králikovej a netreba predávať za
navrhovanú cenu. Stavbu využívajú dlhodobo.
Mgr. Marián Luha vyzval opäť na predloženie iného návrhu.
Ing. František Teplický uviedol, že on by pod 20 eur/m2 nešiel. Využíva hospodársku
budovu na bývanie.
Terézia Králiková navrhla tak ako sa predávalo naposledy po 16 eur/m2.
Hlasovanie za predložený návrh 8 eur/m2:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

Ing.
Martin
Lavko,
st.

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický
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Za:
Proti:
Zdržal
sa:

X

X

X

X

X

X

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh nebol prijatý.
Zdenko Bukovinský, poslanec obecného zastupiteľstva podotkol, že je potrebné cenovo
rozlíšiť, o ktorý pozemok ide.
Ing. Martin Lavko, st. podotkol, že to nikto nespochybňuje, že vodnú plochu ponechať po 8
eur, ale ďalšie plochy nie po 8 eur. Odpredávajú sa tri časti 25 m2, 51 m2, 31 m2.
Ďalej uviedol, že si musia ozrejmiť, o ktorú časť sa jedná, a ktorú časť predávame za koľko.
Bavíme sa teraz, že 82 predáme po 8 eur a 25 po 16 eur.
Pán poslanec Ing. Martin Lavko ml. sa ospravedlnil na cca 10 min. a opustil zasadaciu
miestnosť.
František Knežník, poslanec obecného zastupiteľstva odpovedal, že je to opačne. 25 po 8 eur
a 82 po 16 eur.
Mgr. Marián Luha uviedol, že sú dva poslanecké návrhy po 16 eur a po 20 eur, vyzval
prítomných na podanie iných návrhov. Ďalej informoval, že bol vykonaný štátny stavebný
dohľad v minulosti, dali sme im podmienku, že si to majú majetkovo právne vysporiadať.
O slovo požiadal pán Ján Fris.
Hlasovanie za udelenie slova:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha dal slovo pánovi Jánovi Frisovi.
Ján Fris sa informoval, či tá stavba nie je v ochrannom pásme vody. Kde má ta stavba
kanalizáciu, keď dáte jednému všetci si budú stavať. Aký územný plán je tam, že si tam môžu
stavať. Nie je to hospodárska budova, oni tam bývajú.
Mgr. Marián Luha uviedol, že ide o hospodársku budovu, ktorá je aj na katastri zapísaná.
Urobili sme aj štátny stavebný dohľad, dali sme im podmienku na majetkovo právne
vysporiadanie a nikdy neurobia z hospodárskej budovy rodinný dom. Žiadny stavebný zákon
to nedovolí.
Ján Fris sa informoval, či je tam kanalizácia. Všetci, aj tie domy tam nemajú kanalizáciu, čo
sú tam pod potokom.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že si treba pozrieť kolaudačné rozhodnutia tých domov, kto
ich vydal a za akých podmienok. Opätovne vyzval prítomných na podanie iného návrhu.
Hlasovanie za 25 m2 vodná plocha par. č. 127/8 po 8 eur/m2:

Za:
Proti:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X
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Zdržal
sa:

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Hlasovanie za 51 m2 zastavané plochy a nádvoria diel č. 2 pričlenený k 786/1 po 16 eur/m2:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

František
Knežník

Terézia
Králiková
X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh nebol prijatý.
Hlasovanie za 51 m2 zastavané plochy a nádvoria diel č. 2 pričlenený k 786/1 po 20 eur/m2:
Zdenko
Bukovinský
Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

Ing.
Martin
Lavko,
st.

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

X
X

Ing.
František
Teplický
X

X

X

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh nebol prijatý.
Hlasovanie za 31 m2 zastavané plochy a nádvoria diel č. 3 pričlenený k 788 po 16 eur/m2:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

X

X

František
Knežník

Terézia
Králiková
X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X
X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh nebol prijatý. Odsúhlasila sa iba časť
žiadosti.
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 nehnuteľností v katastrálnom území Spišské
Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov, predmetná novovytvorená parcela slúži na prístup k pozemku
a stavbe rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov a slúži ako dvor. Odčlenené diely
slúžia s časti ako dvor a sú čiastočne zastavané stavbami – oplotenie, letná kuchyňa
a sklad užívané žiadateľmi.
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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 diel č. 1 C KN par. č. 127/8 k. ú. Spišské Bystré o výmere
25 m2 odčlenený z C KN parc. č. 127/6 k. ú. Spišské Bystré, druh pozemku - vodná
plocha o celkovej výmere 1 351 m2 ,
diel odčlenený na základe geometrického plánu č. 14280680-47/16 zo dňa
13.12.2019, úradne overeného dňa 21.12.2016 Okresným úradom Poprad,
katastrálnym odborom pod číslom G1-1006/16 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na základe žiadosti: Petruľa Štefan a man. Gabriela Petruľová, obaja bytom
Cintorínska 675/74, 059 18 Spišské Bystré za cenu 8,00 eur/m2, spolu za cenu 200,eur.
K bodu 6.3. Návrh na schválenie finančného príspevku – ZŠ s MŠ Spišské Bystré,
Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 7).
Mgr. Marián Luha informoval o predloženej prílohe, navýšenie stravníkov, bolo postúpené
komisii na prerokovanie a dal slovo Ing. Teplickému.
Ing. František Teplický informoval, že komisia sa stretla 2-krát kvôli navýšeniu rozpočtu
a spomínanej žiadosti. Po prezretí si priestorov MŠ sme dospeli k záveru, že by bolo dobré
schváliť túto žiadosť s tým, že bude rozšírená aj prestavba.
Mgr. Marián Luha prečítal dôvodovú správu, financie v ďalšej žiadosti na pani učiteľku do
MŠ odsúhlasené, bude predmetom bodu 15. Čo sa týka prestavby nemáme ešte ucelený
projekt. Od projektanta sme dostali, že v rozpočte je zahrnuté: zhotovenie výdajní jedál
vrátane pultu s ohrevom, kompletná výmena elektroinštalácie vrátane svietidiel a koncových
prvkov, výmena rozvodov vody a odpadov kanalizácie, vybudovanie skladu, šatní pre deti
a úprava kancelárie vedúcej, kompletná výmena dlažieb a obkladov v kuchyni a chodbách,
oprava omietok stien a stropov s náterom. 14 400,- eur čo boli vyčlenené ponecháme v tomto
projekte (spracovaná projektová dokumentácia čo dala vypracovať p. riaditeľka). Ešte zaslal
krátku poznámočku, že k cene by dal predbežne rezervu cca 5% vzhľadom k tomu, že nemá
ešte kompletne spracovaný projekt. Pripravil to zatiaľ za 2 – 3 dni, čo sme spolu
komunikovali. Vychádza to na 49 291,-- eur bez DPH, odrátame tých 14 400,00, mínus
7 000,- čo dávali oni stavebné úpravy. Je to predbežné, nemáme ešte hotovú projektovú
dokumentáciu. Je potrebné zohľadniť ešte jednu vec, že to môžeme realizovať cez prázdniny.
MŠ funguje ešte pol júla. Neviem ako sa to bude dať skĺbiť. Mali by to stihnúť, ale sú obavy.
Iný priestor na odstávku už nebude nikdy.
Mgr. Viera Ujčíková, zástupkyňa pre materskú školu podotkla, že je to najlepšie spraviť cez
júl a august, materskú škôlku môžeme odstaviť aj na dva mesiace ak sa prestavuje.
Mgr. Marián Luha uviedol, že ide tu o to, že školský rok začína 01.09.2019 resp. 02.09.
Zdenko Bukovinský podotkol, že je to najlepšia možnosť realizácie.
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Ing. Martin Lavko, st. sa informoval, či vieme nájsť firmu, ktorá to urobí. To je najväčší
problém.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že najprv musíme vedieť čo im môžeme zadať.
Ing. Martin Lavko, st. uviedol, že najprv musíme mať projekt, musíme mať rozpočet, výkaz
výmer, na základe výkazu výmer urobíme obstarávanie, tri cenové ponuky, vyhodnotíme, keď
to bude 15. júla tak sme frajeri. Potom sa môžeme baviť v akom rozsahu.
Mgr. Marián Luha uviedol, že keď povolíme kanalizáciu tak už tam iná možnosť nebude,
budeme musieť dokončiť. Držia nás súvislosti jedno s druhým, technológia nás nepustí.
Ing. Martin Lavko, st. podotkol, že musíme nájsť takú firmu, ktorá to za ten mesiac urobí.
Nevieme kedy bude tá súťaž.
Hlasovanie za predložený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
odporúča
žiadosti ZŠ s MŠ Spišské Bystré vyhovieť a zapracovať do zmeny rozpočtu
K bodu 6.4. Návrh na schválenie – navýšenie rozpočtu materskej školy - ZŠ s MŠ
Spišské Bystré, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 8).
Mgr. Marián Luha podotkol, že informoval už v predošlom bode.
Hlasovanie za predložený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
odporúča
žiadosti ZŠ s MŠ Spišské Bystré vyhovieť a zapracovať do zmeny rozpočtu
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K bodu 7. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Spišské Bystré na II. polrok 2019
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 9).
Mgr. Marián Luha dal slovo pani kontrolórke.
Ing. Veronika Hoffmannová uviedla, že v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladá obecnému zastupiteľstvu obce Spišské Bystré
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019. Plánované kontroly:
ochrana osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov - kontrolované obdobie 2018, 2019, ostatné
kontroly: kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Spišskom
Bystrom, kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavný kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti, ostatná činnosť vyplývajúca zo zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a osobitných predpisov: príprava návrhu plánu kontrolnej
činnosti na nasledujúce obdobie, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na
rok 2020, vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontroly na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, účasť na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané žiadne iné návrhy
a pripomienky.
Hlasovanie za predložený návrh:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2019
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly
Z dôvodu, že pani riaditeľka odchádzala z rokovania OcZ, si pán starosta dovolil jej verejne
poďakovať nie len vo svojom mene, ale taktiež v mene všetkých poslancov za vykonanú
prácu, nakoľko dňa 17.08.2019 pani riaditeľke končí mandát na pozícii riaditeľky ZŠ s MŠ.
Zároveň jej taktiež odovzdal ďakovný list, pamätnú plaketu a kyticu kvetov.
Potlesk.
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Mgr. Daniela Vyšňová poďakovala za spoluprácu a ocenenie.
K bodu 8. Správa z vykonanej následnej kontroly – kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré k 31.12.2018
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 10).
Mgr. Marián Luha dal slovo pani kontrolórke.
Ing. Veronika Hoffmannová uviedla, že dňa 03.05.2019 bola vykonaná kontrola plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva k 31.12.2018. Daná kontrola bola vykonaná na základe
Plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený uznesením č. 2/2018/12 z 12.12.2018. Na
kontrole boli predložené uznesenia za rok 2018, kontrolou neboli zistené nedostatky
a uvedené uznesenia boli riadne plnené.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané žiadne iné návrhy
a pripomienky.
Hlasovanie za predložený návrh:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Správu z vykonanej následnej kontroly – kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
obce Spišské Bystré k 31.12.2018
K bodu 9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za
rok 2018
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 11).
Mgr. Marián Luha dal slovo pani kontrolórke.
Ing. Veronika Hoffmannová uviedla, že Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods.5 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu bol
v zmysle § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej 15 dní
pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Riadna účtovná závierka k 31.12.2018 a rozpočtové hospodárenie obce bolo v súlade s § 9
ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítorom. V zmysle § 16 ods. 10
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu
uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2018 s výrokom:
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celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané žiadne iné návrhy
a pripomienky.
Hlasovanie za predložený návrh:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Spišské
Bystré za rok 2018
K bodu 10. Návrh na prerokovanie záverečného účtu obce Spišské Bystré a rozpočtové
hospodárenie za rok 2018
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 12).
Mgr. Marián Luha podotkol, že materiál sa predkladá v súlade so zákonom, bola tu aj pani
audítorka, otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Terézia Králiková sa informovala u pani ekonómky, že čo to tu máme za schodok
245 042,74 eur, str. 63.
Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu odpovedala, že bežný rozpočet bol tvorený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet bol tvorený ako schodkový s tým, že bude krytý
z prostriedkov rezervného fondu a bežných príjmov. Čiže výsledkom konečného
hospodárenia je bežný rozpočet v prebytku a kapitálový rozpočet je v schodku, nakoľko bol
krytý finančnými operáciami.
Terézia Králiková sa ďalej informovala ešte záväzky, vysvetlite čo to za záväzky máme
698 132,47 eur na st. 68.
Ingrid Stachová odpovedala, že sú to záväzky voči bankám, voči štátnym fondom (ŠFRB)
a to bankové úvery, leasing, voči dodávateľom, lebo niektoré faktúry sú splatné v januári, sú
tam záväzky z miezd, ktoré sú vyplácané v januári, zúčtovanie medzi subjektmi verejnej
správy. Všetky faktúry z roku 2018 sú uhradené.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané žiadne iné návrhy
a pripomienky.
Hlasovanie za predložený návrh:

Za:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X
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Proti:
Zdržal
sa:

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) berie na vedomie
správu audítora za rok 2018
B) schvaľuje
a) Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu zákonného rezervného fondu
vo výške 92 312,78 EUR .
K bodu 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o prideľovaní bytov vo
vlastníctve obce
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 13).
Mgr. Marián Luha dal slovo pánovi prednostovi.
Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu uviedol, že v zmysle zákona o obecnom
zriadení a zákone o dotáciách vydáva obec VZN, má zákonné splnomocnenie na to, aby ho
mohla vydať, nakoľko VZN o prideľovaní bytov máme je ešte z roku 2013, došlo k viacerým
legislatívnym zmenám, ktoré sme premietli do tohto nového znenia VZN. Vzhľadom na to,
aby sme nedodatkovali VZN, aby bolo prehľadné aj pre občanov sme sa rozhodli vypracovať
nové znenie. Vypracovali sme taktiež novú prílohu č. 1, to je samotná žiadosť o pridelenie
nájomného bytu tak aby spĺňala všetky náležitosti aj v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce 10.06.2019.
Prišla pripomienka od pani kontrolórky, pripomienku sme zapracovali.
Do zasadacej miestnosti sa dostavil Ing. Martin Lavko ml.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu.
František Knežník sa informoval, že pripomienka, ktorá bola zapracovaná je v materiáloch
zvýraznená.
Mgr. Juraj Peťko odpovedal áno.
Mgr. Marián Luha podotkol, že neboli podané žiadne iné pripomienky a iné návrhy.
Hlasovanie za predložený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
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na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2019 o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce
K bodu 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu a školskej jedálne
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 14).
Mgr. Marián Luha dal slovo pánovi prednostovi.
Mgr. Juraj Peťko uviedol, že dňa 04.06.2019 bola obci doručená žiadosť o úpravu
finančných pásiem na nákup potravín, a to na základe aktualizácie dokumentu o finančných
pásmach na nákup potravín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky. V zmysle zákonných splnomocnení, ktoré máme môžeme určiť výšku príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, čiastočná úhrada na činnosť školského klubu a školskej
jedálne. Vzhľadom na túto žiadosť sme opäť pripravili nové VZN, tak aby sme mali plné
znenie. V materiáloch a v tabuľke sú uvedené doterajšie výšky príspevkov a nové výšky
príspevkov, ktoré sa budú schvaľovať. V zmysle zákona o dotácii sa poskytuje dotácia na
podporu výchovných stravovacích návykoch vo výške 1,20 eur, t.z. že príspevok na
stravovanie bude ponížený o túto dotáciu, aj keď sa schváli vyššia suma bude ponížená o túto
dotáciu. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce 10.06.2019,
v uvedenej lehote neboli vznesené pripomienky, VZN je účinné od 01.09.2019.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu. Neboli podané žiadne iné návrhy
a pripomienky.
Hlasovanie za predložený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej
jedálne
K bodu 13. Zverenie zrealizovanej investície do správy základnej škole s materskou
školou
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 15).
Mgr. Marián Luha informoval, že bola rekonštruovaná strešná konštrukcia - stará časť
budovy, cez havarijný stav z prostriedkov MŠVVaŠ SR, z toho dôvodi došlo k navýšeniu
hodnoty tejto budovy. Všetky budovy má v správe ZŠ s MŠ, aby vedeli akou hodnotou
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disponuje ZŠ s MŠ. Otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané žiadne pripomienky a iné
návrhy.
Hlasovanie za predložený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zverenie zrealizovaných investícií k 27.06.2019 znížených o oprávky k 30.06.2019:
oprava strešnej konštrukcie vo výške 66 659,26 €
Do správy rozpočtovej organizácie obce – Základnej škole s materskou školou Spišské
Bystré, Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 037876031.
K bodu 14. Zmena termínu nasledujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Spišské Bystré
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 16).
Mgr. Marián Luha informoval o pracovnej ceste, rád by bol na nasledujúcom zasadaní, ak
sa dá tak by sme presunuli plánovaný termín na 18.09.2019.
Zdenko Bukovinský podotkol , že v tento termín tu nie je.
Mgr. Marián Luha podotkol, že ide o to, aby boli uznášania schopní. Ten majetok musíme
dať znovu, musí byť trojpätinová väčšina všetkých poslancov.
Ing. Martin Lavko, st. podotkol, že v navrhovanom termíne tiež nebude prítomný.
Poslanci navrhli a dohodli sa na termíne 25.09.2019 o 17:30 h.
Hlasovanie za nový predložený návrh:

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
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zmenu termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo 04.09.2019 na
termín 25.09.2019 o 17:30 h.
K bodu 15. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019
K bodu 15.1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 17).
Mgr. Marián Luha dal slovo pani ekonómke.
Ingrid Stachová uviedla, že v rozpočtovom opatrení č. 3 sú spracované požiadavky pani
riaditeľky, kde sú financie na vytvorenie pracovného miesta učiteľky materskej škôlky,
zariadenie spálni škôlky, bežné presuny bežných príjmov školy, zapojenie zostatku
finančných prostriedkov minulých rokov školy – prenesené kompetencie.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané žiadne iné návrhy
a pripomienky.
Hlasovanie za predložený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019:
Zvýšenie bežných príjmov v podpoložke rozpočtu:
111003– Daň z príjmov poukázaná. územ. samospráve
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – ZŠ originálne kompetencie
(pracovné miesto učiteľky MŠ)
641006 – ZŠ originálne kompetencie
(zariadenie spálne MŠ)
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 /KZ 131 I/
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
641006 – PK zostatok min. r.- dopravné /KZ 131 I/

+

5 760,- €

+

4 932,- €

+

828,- €

+

67,- €

+

67,- €

+

188,- €

+

188,- €
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Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoložke rozpočtu:
453 – Zostatok FP min. rokov – ZŠ ŠJ /KZ 72f/
Zvýšenie bežných výdavkov v podpoložke rozpočtu:
633011 – Potraviny
/KZ 72f/

+ 3 351,- €
+ 3 351,- €

K bodu 15.2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
K tomuto bodu bol vypracovaný a predložený materiál (pozri prílohu č. 18).
Ingrid Stachová informovala, že v tomto rozpočtovom opatrení ide o celkovú rekonštrukciu
a modernizáciu školskej jedálne, v schválenom rozpočte na rok 2018 bola plánovaná
rekonštrukcia elektrických rozvodov v školskej jedálni a keďže to bude teraz zapracované
v celkovej rekonštrukcii, tak tých 14 000,- eur by sa presunulo na budovy a ich technické
zhodnotenie na rekonštrukciu a modernizáciu.
Mgr. Marián Luha otvoril rozpravu k tomuto bodu, neboli podané žiadne iné návrhy
a pripomienky.
Terézia Králiková sa informovala, či tie mladšie deti sa budú prijímať do MŠ, lebo tie mladé
mamičky sa už starajú, že by sme rozhodli, lebo keď nie tak si budú hľadať niekde inde.
Mgr. Marián Luha podotkol, že tým, že ste odporúčali navýšenie tak sa to previedlo aj
finančné do rozpočtových opatrení, ktoré ste teraz jedno schválili a rekonštrukcia (druhé) sa
bude teraz schvaľovať. Do konca mesiaca jún musí dať rozhodnutie pani riaditeľka, dali sme
jej na vedomie, že súhlasíme, ona už bude dávať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ.
František Knežnik sa informoval o výške platu učiteľky do MŠ.
Ingrid Stachová odpovedala 4 932,- eur do konca roka. Nie je to čistý plat, sú tam aj
odvody, ktoré zamestnávateľ musí odviesť. Tam je hrubá mzda plus odvody 36 %.
Mgr. Marián Luha podotkol, že nevieme koho chcú prijať, do personálnej politiky by mala
čo povedať pani riaditeľka a zároveň privítal novozvoleného riaditeľa Mgr. Štefana Luhu,
ktorý nastúpi do funkcie až 19.8.2019.
Mgr. Štefan Luha poďakoval za schválené financie pre školu.
Terézia Králiková podotkla, že škola je na prvom mieste.
Zdenko Bukovinský uviedol, že deťom dajme čo im patrí.
Hlasovanie za predložený návrh:
Zdenko
Bukovinský

Pavol
Jurčo

František
Knežník

Terézia
Králiková

X

X

X

X

Za:
Proti:
Zdržal
sa:

Ing.
Martin
Lavko,
st.
X

Ing.
Martin
Lavko,
ml.
X

Ing.
Pavol
Poracký

Ing.
František
Teplický

X

X

Mgr. Marián Luha konštatoval, že predložený návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019:
Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoložke rozpočtu:
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454001 – Čerpanie RF
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Rekonštrukcia a modernizácia ŠJ /KZ 46/
Zníženie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
721002 – Transfer -rekonštrukcia elektr. rozvodov ŠJ
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Rekonštrukcia a modernizácia –bleskozvody ZŠ
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoložke rozpočtu:
717002 – Rekonštrukcia a modernizácia –
budovy a ich techn. zhodnotenie

+ 60 000,- €
+ 60 000,- €
- 14 330,- €
+ 8 000,- €
+ 6 330,- €

K bodu 16. Rôzne
Mgr. Marián Luha informoval o doručenej korešpondencii od RKC k problematike
pozemkov ihriska, v súčasnosti nepredajú, ale predĺžia nájom našej organizácií. Cenu
neuvádzajú. Neodporúčajú odpredaj, ktorý sme žiadali.
Ďalej informoval o výberovom konaní riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ, za riaditeľa školy bol
zvolený pán Mgr. Štefan Luha v pomere 7:4, praje mu veľa úspechov, má čo robiť si myslí,
tak aby vydržal v nastolenom tempe tejto ZŠ a naozaj, aby sme tu školu „upgradeli“
a postavili na úroveň školy 21. storočia, sú to jeho slová, budem dôraznejší na neho.
Ďalej informoval o výstavbe kultúrneho domu. Minulý týždeň vo štvrtok bola doručená
zábezpeka a bolo prevzaté stavenisko, práce idú v plnom prúde, dnes prebehli betonáže, zajtra
prebehne prvý kontrolný deň na stavenisku. Zároveň pozval prítomných, kto má záujem aby
sa zúčastnili tohto dňa. Vidí intenzitu prác, záujem o technológiu, konzultácie so statikom aj
s projektantom.
Ďalej informoval o podujatí Popradská valaška, bolo prerokované aj v komisii a dal slovo
pánovi predsedovi komisie Ing. Teplickému, boli prítomní všetci poslanci na rokovaní
komisie.
Ing. František Teplický informoval, že bola doručená žiadosť o schválenie možnosti
realizovať Popradskú valašku v našej obci. Jedná sa o motoristické preteky historických
vozidiel, netreba to brať slovo preteky doslovne. Jedná sa viac menej o jazdu pravidelnosti,
z tých informácií, ktoré má, majú naplánované dva okruhy, žiadali obec o možnosť
zrealizovať u nás, v Poprade im nevyšli v ústrety. Jedná sa o podujatie, ktoré 50 rokov nebolo
organizované, predtým malo veľký úspech v Poprade. Myslí si, že by bolo niečo dobré a nové
pritiahnuť do obce a oživiť toto podujatie, tým že sa jedná o historické vozidlá. Čo sa
rozprával s nimi štartovať by sa malo z obce, na komisii sme sa rozprávali o tom, že by sme
uzatvorili hlavnú ulicu, s tým, že tu by mali svoj priestor a aj verejnosť by sa mohla pozrieť
na tie staré stroje. Odtiaľ by mali zahájenie slávnostného štartu, mal by byť prizvaný nejaký
človek, ktorý bol účastný aj pred 50 rokmi. Majú ísť cez obec do Popradu pri Kauflande do
Hranovnice a späť. Budú dva okruhy. Malo by to byť 14.09.2019 v sobotu. Na komisii sme sa
uzniesli, že určite ich podporíme aj možno finančnými cenami resp. im nakúpime poháre.
Bude to ešte predmetom jednania s nimi.
Mgr. Marián Luha podotkol, že materiálna stránka je dôležitá, koľko financií je
potrebných.
Ing. František Teplický podotkol, že určite bude treba poháre.
Mgr. Marián Luha informoval o doručenom liste od PSK o vysporiadaní pozemkov a dal
slovo pánovi Ing. Martinovi Lavkovi, st.
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Ing. Martin Lavko, st. informoval, že v komisii sa jednoznačne dohodli, že áno, ale za
podmienky, keď opravia cesty. Keď opravia cesty, na ktorých sú dané pozemky potom
budeme súhlasiť s odpredajom. Naposledy dedinu robili pred dvadsiatimi rokmi.
Ing. Pavol Poracký, poslanec obecného zastupiteľstva uviedol, že sa tiež zhodli na tom, že
asi ich treba vyzvať na rokovanie, čo vlastne presne chcú, aby prišli tu a predostreli svoje
požiadavky. Či majú nejaký zámer, či to chcú len kvôli dotáciám.
Mgr. Marián Luha podotkol, že v liste majú uvedený zámer vysporiadať pozemky. Prečítal
znenie listu za navrhovanú cenu 1 euro celkom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Je to
len predbežný návrh od komisie, že nesúhlasíme. A je návrh pána poslanca vstúpiť do
rokovania.
Ing. Pavol Poracký uviedol, že nech prídu s návrhom, projektom, že dajme tomu v priebehu
dvoch rokov budú tieto cesty u nás opravovať, tak potom samozrejme áno. Zrejme ide len
o to, aby navýšili si počet. Samozrejme pri odpredaji sa môže ich zaviazať časovo, že musia
tie cesty udržiavať.
Mgr. Marián Luha podotkol, že ich nemôžeme zaviazať stavba, je ich – teleso cesty,
vyvinúť nátlak akože v tom duchu. Niečo skoncipujeme a uvidíme. Ďalej informoval
o doručenej žiadosti o prenájom nebytových priestorov od ZO CHPH, ideme rekonštruovať
resp. zatepľovať hasičskú zbrojnicu oni tam majú nájom, v rámci realizácie tohto projektu tam
nemôžu byť, dal slovo Ing. Lavkovi st.
Ing. Martin Lavko st. informoval, že sa prejednávalo na komisii a v rámci obecných
priestorov nie je vhodný priestor, jediný priestor, ktorý máme je starý kultúrny dom na
prízemí, s tým súvisí aj ďalšia žiadosť, ktorá bola doručená od p. Znakovej. Jednoducho nie
je nijaký priestor na prenájom, to čo sa rozhodlo sa rozhodlo, bolo to urobené súťažou,
vyhrala to pani, ktorá vyhrala, my nevieme spätne vrátiť nejaké veci. Keď bude kultúrny dom
a budú tam priestory kľudne môžeme sa dohodnúť, že volebná miestnosť bude v kultúrnom
dome a tu sa môže prenajať. Momentálne sme v takej situácií, že nemáme nijaký voľný
priestor.
Mgr. Marián Luha informoval, že v tejto miestnosti je volebná miestnosť, FS Rovienka,
teraz sme tam presunuli aj ČK. Zrejme tam presunieme aj klub dôchodcov, lebo dole je malý
priestor. Naozaj nemáme také priestory aj napriek veľkosti budovy. Zatiaľ neodporúčate.
Ing. Martin Lavko, st. podotkol, že dočasne môžu ísť do starého kultúrneho domu. Nijaký
iný priestor nie je, súhlasíme dočasne tam môžu byť.
Mgr. Marián Luha informoval, že v sále je momentálne presťahovaný interiér hasičskej
zbrojnice z dôvodu rekonštrukcie. Priestory, ktoré mal niekedy pán Bendík sú voľné a taktiež
poschodie.
Ing. Pavol Poracký sa informoval, či odtiaľ majú aj pohotovosť.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že zatiaľ vozidlá sú ešte stále v hasičskej zbrojnici a výjazdy
zatiaľ tiež. Nechám to na veliteľa DHZO, aby sa vysporiadal s tým procesom. Aký ma byť, či
sa nahlasuje, že nie sú akcie schopní a do akého času. Zatiaľ stavenisko ešte nie je prevzaté,
zmluvu sme podpísali, prebieha kontrola na riadiacom orgáne, čakáme len na odpoveď, aby
sme to mohli spustiť.
Ing. Pavol Poracký sa informoval, či v novom kultúrnom dome sa počítalo s priestormi pre
zložky.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že nie.
Ing. Franitšek Teplický podotkol, že zrejme budeme musieť pristúpiť k tomu, aby sme si
postavili komunitné centrum pre všetky komunity obce.
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Ing. Martin Lavko, st. informoval, že predmetom rokovania bola aj žiadosť pána Riedla, kde
bolo konštatované, že obec neuvažuje/neodpredá predmetné pozemok. Jednak pre to, že
v danej lokalite nie je projekčný zámer na to, aby to bolo v územnom pláne, ani zatiaľ nie je
dôvod. On ani nijaký dôvod neuviedol v žiadosti, len že chce odpredať ten pozemok. Komisia
odporúča neodpredať daný pozemok.
Mgr. Marián Luha informoval, že bola doručená ešte žiadosť Pavligovcov o odkúpenie
pozemkov, bolo postúpené komisii, je k tomu nejaký návrh.
Ing. Martin Lavko, st. navrhol prerokovať najprv v komisii a potom predložiť na zasadnutie.
Mgr. Marián Luha ďalej informoval, že v deň zasadania boli doručené žiadosti pána
Bendíka a pani Korenkovej, parcely hore pod pílou, postúpime komisii na prerokovanie. Ak
rozhodnete potom budeme realizovať.
Ing. Martin Lavko, st. informoval o žiadosti pána Budaja, vyjadrenie je, boli sme tam,
jednoznačne je tam najnižší bod, tam treba urobiť tak, že ako keby zapustiť do cesty časť
vpuste, ktorá by bola bočná, tam nijaký asfalt nepomôže.
Mgr. Marián Luha sa informoval, koľko to rozpočtovo bude stáť. Aspoň predbežne,
pripraviť z čoho budeme čerpať financie a potom technické riešenie.
Ing. Martin Lavko, st. uviedol, že pripraví. Iné riešenie nie je, tá cesta by musela prejsť
celou rekonštrukciou. Kto potom zaplatí celú rekonštrukciu.
Terézia Králiková informovala, že diera okolo hlavnej cesty je aj pri pánovi Vitkovi, je
potrebné aj to opraviť.
Mgr. Marián Luha informoval, že teleso cesty a taktiež súčasťou cesty je aj kanál, sú
v správe PSK. Na základe vášho návrhu oslovíme PSK.
Ing. Martin Lavko, st. informoval, že keď sa prepadli kanály na ul. SNP povedali z PSK, že
je to náš problém lebo to je naša kanalizácia. Neurobili nič a teraz by chceli kúpiť za jedno
euro.
Ing. František Teplický odporúča vyčleniť finančné prostriedky na výkup pozemkov pod
novým ihriskom. Keď nie sú ochotní ihrisko odpredať, navrhuje výkup nových pozemkov pri
škole. Aby sa s tým začalo už teraz, čím viacej budeme čakať sa s tým nič nespraví. Rezervný
fond sme zrejme vyčerpali na školu, neviem či s pani Stachovou by si bolo treba sadnúť
koľko peňazí ešte máme aspoň do konca roka, kým sa nespraví nový rozpočet a zaviazať to
takým spôsobom, aby sme boli schopní vykupovať pozemky jednak pod Vodárenskou ulicou
a taktiež aj futbalové ihrisko.
Ing. Pavol Poracký podotkol, že zmluva končí vo februári 2020, nevie či nejaké rokovania
už prebehli s farnosťou o ďalšom prenájme a o výške prenájmu. Navrhol počkať, uvidíme ako
sa pán dekan zachová, či bude chápať to prehlásenie za športovisko na tento pozemok
kontraproduktívne. Ak zdvihnú nájom a bude vysoký, budeme musieť uvažovať o odkúpení
nových pozemkov.
Mgr. Marián Luha citoval list zaslaný RKC v r. 2016 a taktiež citoval vyjadrenie RKC.
Ing. Pavol Poracký podotkol, že chcel len tým povedať to, že nevieme akú výšku nám dajú,
ak to bude suma približujúca sa tejto tak si myslím, že uzatvoríme zmluvu na tri, štyri roky,
počkáme s výkupom pozemkov na nové ihrisko, dokončíme kultúrny dom a potom sa
môžeme venovať ďalším investíciám.
Mgr. Marián Luha navrhol prejsť to v komisiách a vystúpiť na zastupiteľstve s riadnou
formuláciou a prerokovať.
Ing. František Teplický informoval, že si prechádzal nájmy v budove, našiel tam kurióznu
položku nájom 35 eur od spoločnosti, ktorá poskytuje internet, za prenájom serverovne. Príde
mu to absurdné, nájmy sú rádovo v tisícoch eur vyššie ako dávajú nám. Prečo nám pomedzi
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prsty utekajú peniaze. Inicioval by som taký návrh, aby sme vstúpili do jednania a zdvihnúť
nájom aspoň na 1500 eur ročne. Bude to nájom za priestor, ak nie tak nech odídu. Nebudú
protestovať v mestách, kde majú aglomerácie idú rádovo vyššie.
Ingrid Stachová informovala, že v prenajatej miestnosti máme podružné meranie
a fakturujeme elektrinu zvlášť.
Ing. Martin Lavko, st. uviedol, že udialo sa to tak, že bol to spoločný projekt Mikroregiónu,
že bude spoločný internet a ešte neviem čo všetko. Vyšlo sa im v ústrety a dal sa im taký
nájom aký sa im dal, navyše boli to chlapci z Hranovnice, poskytli k tomu určité výhody.
Ing. František Teplický sa informoval, či dali k tomu aj internet.
Ing. Martin Lavko, st. odpovedal, že v tom čase sme mali. Stalo sa čo sa stalo, treba to
prehodnotiť.
Ing. František Teplický odporúča prehodnotiť určite, máme zablokovaný priestor.
Pavol Jurčo, poslanec obecného zastupiteľstva podotkol, že možno tá suma je nereálna.
Mgr. Marián Luha podotkol, že v prvom rade je prvoradé urobiť právnu analýzu zmluvy,
aké sú podmienky a potom môžeme debatovať. Frinet postúpil všetky pohľadávky Slovanetu,
chcel som vypovedať zmluvu hneď ako to prešlo, bolo to o nás bez nás. Urobili si zmluvu
medzi sebou a odmietali akceptovať ukončenie nájmu so starým subjektom a prejsť na nový
subjekt nájmu. Majú zaklauzulované, že zmluvy, ktoré majú prechádzajú na Slovanet, ja som
tlačil na to aj mal som snahu vypovedať zmluvu. Na základe podnetu poslanca urobíme
právnu analýzu a potom uvidíme, či máme výpovedné možnosti.
Terézia Králiková sa informovala, či nevyšlo niečo nové zo zákona, tie nové pozemky na
Kamenci. Je to už desať rokov čo kupovali pozemky a nestavajú a taktiež ani nepokosia. Či
nie sú nejaké možnosti na vysporiadanie sa s tým.
Ing. Martin Lavko, st. informoval, že každý, kto podpisoval zmluvu sa zaviazal, že do troch
rokov začne s výstavbou, otázka znie či sa právne ideme naťahovať s týmito ľuďmi a či je
relevantná vymožiteľnosť. My sme ich zaviazali, aby do troch rokov začali stavať, ale či
právne kroky vieme podať.
Terézia Králiková podotkla, že je potrebné to riešiť. Rozmáhajú sa aj slimáky.
Ing. Martin Lavko, st. uviedol, že čo sa týka kosenia môžeme, každý je povinný si udržiavať
svoj pozemok, tam môžeme napísať výzvu, že sa musia starať ak sa nebudú bude udelená
pokuta.
Mgr. Marián Luha informoval, že na kosenie máme viac podnetov, dávame aj do
spravodaja, budeme hlásiť, individuálne tým o ktorých požiadali, že im to prekáža susedom,
niektorým som aj osobne volal, nastala aj nejaká náprava, ale zašleme im aj listy. Budeme to
aj vo väčšej miere propagovať. K prvej veci, niektorí aj povracali lebo sa báli, niektorí
popredali, možno by sme museli napadnúť už aj tretieho vlastníka na jednom pozemku,
v tomto som skeptický vo vymožiteľnosti tohto práva. Keď dáte poslanecký návrh tak
môžeme začať riešiť.
Terézia Králiková podotkla, že vlastníci sa nestarajú o to, neporozhŕňajú si ani zem a rôzne
kopy. Bordel tam hoci kto vysype.
O slovo požiadala pani Hlaváčová
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Margita Hlaváčová podotkla, že má vlastný dom a spýtala sa prečo jej dávajú podnájom,
toľké roky tam býva, chodí tade. Chce to odkúpiť a nechce podnájom, nie je obchod ani nič.
Načo je jej podnájom a keď nie tak budem užívať tak. Ona si zaplatila za pozemok.
Mgr. Marián Luha informoval, že žiadosť pani Hlaváčovej bola postúpená do komisie
a následne na nasledujúce zasadnutie. Bude potom pripravená nájomná zmluva a ak nebudete
akceptovať postúpime to právnikovi.
Ing. Martin Lavko, st. uviedol, že na základe čoho by obec mala predať svoj majetok, vy ste
si zaplatili za svoj pozemok nie za obecný. Tento pozemok užívate 20 rokov.
Margita Hlaváčová nástojila na tom, že platila za pozemok daň. S podnájmom nebude
súhlasiť, ona tam nemá obchod ani nič.
Ing. Martin Lavko, st. odpovedal, že za tento pozemok neplatila daň.
Ing. Pavol Poracký sa informoval ohľadne ihriska, ktoré sa prejednávalo na minulom
zasadaní to detské, či je to už konečná verzia a či je schválené.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že áno, máme dotáciu cca 8 000,- eur.
Mgr. Juraj Peťko podotkol, že dokladovali sme všetky podklady, doklady, ktoré bolo treba,
v prvom kole išiel zámer, ten nám schválili a teraz sme doručovali všetky náležitosti, ktoré
chceli a čakáme na vyjadrenie.
Ing. Pavol Poracký sa informoval, či sme stanovili aj presné miesto.
Mgr. Juraj Peťko odpovedal, že presne sme špecifikovali aj vlastnícky vzťah k pozemku.
Ing. Pavol Poracký podotkol, len na margo toho, že boli sme v škole majú tam detské ihrisko
škôlkari, ktoré niečo obec zafinancovala a niečo si zafinancovali z vlastných peňazí a majú
tam veľký problém s tým, že im tam chodia po škole školáci a nie je to robené na takú váhu.
Ničia im tam tie preliezky. Budeme musieť do budúcna vymyslieť nejaké ihrisko pri škole pre
tie väčšie deti, nemajú kde ísť. Čo sa týka ihriska umelej trávy tam sme minulého roku
zainvestovali cca 16 000,- eur, tak by som chcel poprosiť nového riaditeľa, bude potrebné
pripraviť režim správcu lebo osobne si myslí, že by nebolo dobré si to dať zničiť verejnosťou,
malo by to byť väčšinou viazané na nájmy a aby to donieslo nejaké peniaze do obce. Ak by to
teda bola možnosť pripraviť futbalové ihrisko na tej voľnej ploche vzadu, aby deti mali
možnosť hrať futbal a neničili tu trávu. Ďalšia vec blíži sa nám Stašáka a bol by veľmi rád
keby sa pódium dalo do poriadku, a aby obec zobrala pod svoje krídla celý areál. Vstúpiť do
jednania s urbariátom ohľadne pozemku a s hasičmi ohľadne chaty. Určite by to nebolo
bezplatne. Aby to malo jedného gazdu.
Ing. František Teplický informoval, že sa prejednávalo aj v komisii, rozprával s pánom
Orolínom.
Ing. Pavol Poracký sa ďalej informoval ohľadne pripomienok k ÚPN ZaD č. 3, pripomienky
ktoré boli k územnému plánu sú v akom štádiu.
Mgr. Marián Luha informoval, že pripomienky boli postúpené spracovateľovi.
Mgr. Juraj Peťko informoval, že spracovateľ pripomienky zapracoval, mal by teraz
pripraviť výstup z toho.
Mgr. Marián Luha informoval, že všetci, ktorí požiadali o čiastkovú zmenu uhradili
v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva.
Terézia Králiková sa informovala, ako to pokračuje so stravou pre dôchodcov.
Mgr. Juraj Peťko informoval, že sa realizovalo verejné obstarávanie, realizovali sa dve
verejné obstarávania nakoľko sa do prvého kola prihlásil len jeden záujemca, ktorý nespĺňal
tie podmienky, ktoré sme zadávali do výzvy, takže to bolo neúspešné. Podmienky sme jemne
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upravili, aby sme mali zásadné veci zachované, uzavreli sme to minulý týždeň v piatok,
víťazný uchádzač vyšiel Jedáleň M.O., s.r.o. s cenou 3,60 eur za 1 obed. Teraz sme spracovali
návrh zmluvy, ktorý dolaďujeme, môžeme to spustiť.
Zdenko Bukovinský sa informoval, čo budeme s tým robiť, a ako budeme riešiť problém pri
CBA, je to tam hrozné, minulý týždeň tam bola bitka zasahovali policajti, navrhol predvolať
si vajdu. Poriešiť to nejako. Postávajú tam, žobrú tam peniaze, odhadzujú špaky, robia bordel,
je tam humus. Je to vstupná brána do obce.
Mgr. Marián Luha uviedol, že nevie ako to riešiť, môžeme osloviť PZ SR, ochrana
verejného poriadku. Pozemok je súkromný. Dali sme tam aj koše, môžeme zaslať CBA list
o dodržiavanie poriadku. Máme aj VZN o používaní alkoholických nápojov na verejnosti.
Ing. Pavol Poracký navrhol vyzvať políciu v Hranovnici o súčinnosť pri dodržiavaní VZN.
Mgr. Marián Luha podotkol, že toto si musíme riešiť sami. Odkážu nás na vlastné sily
a prostriedky.
Ing. František Teplický navrhol zvýšiť pokuty za znečisťovanie prostredia, vodných tokov,
zakúpiť fotopasce a rozmiestniť ich okolo toku.
Mgr. Marián Luha uviedol, že musíme postupovať v zmysle zákona a VZN obce. Ešte jedna
vec je, aká je vymožiteľnosť práva. Môžeme vlastníkovi pozemku na základe tohto výstupu
zastupiteľstva a firme, ktorá prevádzkuje tento obchod zaslať fotodokumentáciu so stavom
aký je. Niekoľko krát som volal aj políciu a rokoval aj s vedúcim predajne.
Ing. Pavol Poracký informoval, že veľa ľudí chodí radšej naokolo ako má ísť tadiaľ.
Terézia Králiková navrhla zakúpiť jeden kôš k zastávke na Kravany.
Zdenko Bukovinský podotkol, že všetok odpad hádžu cez plot na ihrisko.
Ing. Pavol Poracký sa informoval ohľadne zberného dvora pri píle.
Mgr. Marián Luha odpovedal, že sa podala žiadosť a čaká sa na vyhodnotenie. Zatiaľ sme
splnili všetky podmienky, nik nás nevyzval na doplnenie ničoho. Čakáme na vyhodnotenie.
Zatiaľ to nie je 100% , podali sme žiadosť. Budeme robiť ak budeme úspešní. Z vlastných
zatiaľ určite nie.
Ján Fris uviedol, že to nie sú len smeti, ale aj ústiace kanalizácie do potoka, nehovoriac
o nejakých skládkach a sypaní trávy atď. a požiadal a odporučil, aby obec všetkým, ktorí tam
bývajú v okolí potoka zaslali upozornenie na znečisťovanie vody a budú vykonávané kontroly
a bude takýto postih. Vo vode je čistá močovka. Je potrebné sa popozerať po tej dedine čo sa
deje napr. ul. Partizánska, tu taký altán, tu búda, ani cesta nie je vytýčená a v rohu je
zastavaný múr, múry, záhrady, ploty. To isté aj na Vodárenskej ulici postavili múr záhradky 5
metrov od stĺpa, kde pôjde potom cesta. Najskôr bolo treba vymerať cestu a potom nech si
stavajú ploty a domy, ale naopak sa rieši. Teraz sú tam také rôzne zatáčky hore, dole.
Ing. Pavol Poracký informoval, že je urobená projektová dokumentácia a plánuje sa
prekládka elektrického vedenia.
Ján Fris podotkol, že aj tak treba najprv vytýčiť cestu a až potom domy.
Ing. Martin Lavko, st. uviedol, že je to typický kubašský problém, každý si považuje za to,
že keď sa k tomu nikto nehlási tak to je potom jeho. Každý posunie plot podľa seba.
Vykonáme aj dozor, ale nič nevymôžeme.
Ján Fris podotkol, že nevie, ako sa aj tie domy zameriavajú, jeden vpredu, druhý vzadu.
Každý si postaví, kde chce. Dokazí to celú ulicu.
Ing. Martin Lavko st. uviedol, že aj keď on má situáciu nakreslenú, ale nepostaví to tam,
keď povieš riešenie budeme veľmi spokojní, neporiešiš ich.
Mgr. Marián Luha podotkol, že nemáme regulatívu, ako máme osadzovať domy, ani uličnú
čiaru nemáme danú. Vodárenská ulica je minulosť, počnúc tvojim bratom atď. máme
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projektovú dokumentáciu, pracujeme na tom, nové stavby sa tlačia k ceste namiesto toho, aby
išli dva metre do poľa. Bude nám to komplikovať budovanie ulice. 950 vlastníkov je na
predmetných pozemkov a to vytýčiť nemôžeme. Cesta je v časti zastavaná, geometrický plán
spracovaný máme. Čaká nás 950 zmluvných vzťahov a cca 26 máme k dnešnému dňu
podpísaných.
Ján Fris podotkol, že aj stĺpy na ulici SNP vyzerajú strašne, stĺp na stĺpe. Vyzerá to ak zo
starého čínskeho filmu.
Ing. Pavol Poracký podotkol, že na hornom konci, kde je odbočka na Palesok vyviera voda.
Voda vyviera aj v čase najväčšieho sucha. Je to zrejme od vodárni, možno prepad, trativod na
vyrovnávanie tlakov. Možno zájsť aj na vodárne a informovať sa, nie je možné, aby mesiac
nepršalo a začne tam vyvierať voda.
Mgr. Marián Luha informoval, že bol za nimi a tvrdia, že to nie je od nich.
Ing. Pavol Poracký uviedol, že bude treba vyriešiť odvod tej vody na ulici SNP, tá voda ide
po ceste. Prepadá sa to aj kvôli tomu.
Mgr. Marián Luha informoval, že bol tam, kopal sa aj kanál, aby sa to odklonilo do poľa,
čistime priepust, pravidelne ma oslovuje pani Motyčková, že je nespokojná s komunikáciou,
všetko si vyžaduje finančné prostriedky. Poviete, že to máme riešiť prizveme odborníkov,
ktorí majú na to oprávnenie, vypracujú nám nejakú štúdiu, dáme si toľko koľko do toho vieme
investovať. Iná cesta sa nedá nájsť.
Ing. Pavol Poracký informoval, že je tam vytýčený nový pozemok, bola tam priekopa, ktorá
bola vykopaná svojpomocne a pri terénnych úpravách ju zahádžu.
Mgr. Marián Luha informoval, že všetci čo tam vykupujú dostávajú geometrický plán, aby
geodet, ktorý im to bude zameriavať nebral tú časť na cestu, ktorú chceme vysporiadať.
K bodu 17. Interpelácie
Neboli písomne podané žiadne interpelácie.
K bodu 18. Záver
Mgr. Marián Luha poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré o 19:06 h.
Zapísala: Jana Kiktová
V Spišskom Bystrom, 02.07.2019
Overovatelia: Ing. Pavol Poracký, v.r.

Ing. Martin Lavko, st., v,r,

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

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

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

....................................................
Mgr. Juraj Peťko, v.r.
prednosta OcÚ
25

Overovatelia:
Ing. Pavol Poracký

Ing. Martin Lavko, st.

