Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.2.2017
v Spišskom Hrušove
Program
Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Informácia o poplatku za rozvoj.
Správa o výsledku kontroly hl.kontrolóra za rok 2016.
Schválenie bezodplatného prevodu pozemku – Gánovská cesta.
Lenkava – dažďová kanalizácia.
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na I.polrok
2017.
10.Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu ZŠ.
11.Schválenie Dodatku č. 5 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia so sídlom
na území obce Spišský Hrušov.
12.Rôzne.
13.Záver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Prítomní poslanci: RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová, Ján Sedlák
Milan Strella, , Rastislav Šofranko, Vincent Krupský, Patrik Rapavý

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a jej vyvesením na miestnej
tabuli v zmysle Zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
K bodu č. 1
Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov.

K bodu č. 2
Starostka obce predniesla program zasadnutia OZ a dala ho schváliť.
Hlasovanie za schválenie programu zasadnutia OZ dňa 22.2.2017
Hlasovanie: prítomní:
6 poslancov/: RNDr. Lídia Brázová, , Ing. Andrea Šutyová,
Milan Strella, Rastislav Šofranko,
Vincent Krupský, Ján Sedlák
Za:
6 poslancov
Proti:
0 poslancov
Poslanci schválili program zasadnutia OZ.
Uz.1/17

K bodu č. 3
Overovatelia: Ing. Šutyová, R.Šofranko
Návrhová komisia: V.Krupský, RNDr.Brázová
Hlasovanie: prítomní:
6 poslancov: RNDr. Lídia Brázová, , Ing. Andrea Šutyová,
Milan Strella, Rastislav Šofranko,
Vincent Krupský, Ján Sedlák
Za:
6 poslancov
Proti:
0 poslancov
Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.
Uz.2/17

K bodu č.4
Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia z 13.12.2016 č.61-70/16 sú splnené.

K bodu č.5

Informácia o poplatku za rozvoj
- informovala starostka obce,
- poplatok umožňuje mestám a obciam viac regulovať negatívne vplyvy investičných
aktivít na svojom území,
- poplatok sa nevzťahuje na všetko, predmetom poplatku sú iba pozemné stavby, obec sa
teda môže rozhodnúť, či zavedie poplatok na celom území alebo len na časti svojho
územia,
- niektoré obce tento poplatok zaviedli, ale už ho aj zrušili – neosvedčil sa,
- starostka neodporúča vyberať v našej obci tento poplatok, nemáme tu toľko investorov,
- poslanci vzali na vedomie

K bodu č. 6

Správa o výsledku kontroly hl.kontrolóra za rok 2016.
- predniesol hl. kontrolór obce Ing. František Stanislav,
- o konkrétnych kontrolných zisteniach informoval správou OZ na jeho zasadnutiach,
- správa je prílohou tejto zápisnice,
- poslanci berú na vedomie

K bodu č. 7

Schválenie bezodplatného prevodu pozemku – Gánovská cesta.
V roku 2014 bola skolaudovaná Gánovská cesta, nie je zapísaná do katastra, nakoľko
28m2 pôdy, ktorá je súčasťou cesty je majetkom SPF. Obec požiadala SPF
o bezodplatný prevod, lebo je to verejnoprospešná stavba. Okrem iných dokladov je
k tomu potrebný znalecký posudok aj uznesenie OZ.

Hlasovanie: prítomní:

Za:
Proti:

6 poslancov RNDr. Lídia Brázová, , Ing. Andrea Šutyová,
Milan Strella, Rastislav Šofranko,
Vincent Krupský, Ján Sedlák
6 poslancov
0 poslancov

OZ súhlasí s bezodplatným prevodom pozemku na miestnu komunikáciu a to pozemok
KNC 938/22 o výmere 28 m2 vo vlastníctve SPF.
UZ.č.3/17

K bodu č. 8
- prišiel poslanec P.Rapavý/18.25hod.

Lenkava – dažďová kanalizácia.
- bolo informatívne stretnutie s poslancami a s obyvateľmi vítkovskej ulice, kde by vyúsťovala
dažďová kanalizácia,
- prvá alternatíva: keďže najvhodnejšie riešenie je cez náš pozemok /M.Kleinová/, je to najlacnejšie
a najprechodnejšie riešenie, máme už aj súhlas všetkých zainteresovaných inštitúcií /hlavne Správy
ciest/,
- občania na stretnutí nie veľmi súhlasili s touto alternatívou, z dôvodu záplavového pásma –
znečistenia potoka,
- je potrebné aby si potok každý pravidelne čistil, teraz na jar by malo potok čistiť aj Povodie
Hornádu,
- druhá alternatíva je okolo cesty od p.Kleinovej za p.Vojtušom do potoka, okrem toho, že je to
veľmi drahá alternatíva, je tam veľmi malý spád s možnosťou zanášania rúry a problém môžu robiť
prípojky na vodu a kanál,
- potrebujeme odsúhlasiť, ktorá alternatíva je najvhodnejšia, aby sa mohol dokončiť projekt
- hlasovanie za projekt, ktorý vedie cez náš pozemok /M.Kleinovej/ - prvá alternatíva
Hlasovanie: prítomní:

Za:
Proti:

7 poslancov / RNDr. Lídia Brázová, , Ing. Andrea Šutyová,
Milan Strella, Rastislav Šofranko,
Vincent Krupský, Ján Sedlák, Patrik Rapavý
7 poslancov
0 poslancov

Poslanci súhlasili s vypracovaní projektu na dažďovú kanalizáciu z Lenkavy, ktorá by viedla cez
pozemok obce /M.Kleinovej/ - prvá alternatíva.
UZ.č.4/17

K bodu č. 9

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na I.polrok
2017.
- predniesol hl.kontrolór obce Ing. František Stanislav
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

7 poslancov / RNDr. Lídia Brázová, , Ing. Andrea Šutyová,
Milan Strella, Rastislav Šofranko,
Vincent Krupský, Ján Sedlák, Patrik Rapavý
7 poslancov
0 poslancov

Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I.polrok 2017.
UZ.č.5

K bodu č. 10

Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu ZŠ.
- informovala účtovníčka M.Švačová
- Rozpočtové opatrenie starostky č.1/17 na základe oznámenia z Okresného úradu Košice
o pridelení fin. prostriedkov na prenesené kompetencie pre základnú školu na rok 2017, ktoré je
prílohou tejto zápisnice,
- poslanci berú na vedomie

K bodu č. 11

Schválenie Dodatku č. 5 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia so sídlom
na území obce Spišský Hrušov.
- informovala M.Švačová, účtovníčka
- vypracovaný na základe schváleného rozpočtu na rok 2017
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

7 poslancov / RNDr. Lídia Brázová, , Ing. Andrea Šutyová,
Milan Strella, Rastislav Šofranko,
Vincent Krupský, Ján Sedlák, Patrik Rapavý
7 poslancov
0 poslancov

Poslanci schválili Dodatku č. 5 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka a dieťa MŠ a škol. zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov.
Uz.č.6/17

K bodu č. 12
Rôzne:
1. Sťažnosť V.Kunzu a p.Šofrankovej – dažďová voda
- zvolá sa stretnutie celej ulice
2. R.Švač – žiadal ešte minulý rok, aby sa poriešila priekopa,
- starostka sľúbila, že sa na to pozrie
3. Žiadosť P.Ludvika o dofinancovanie strojov na cvičenie cca 3 500 -5 000 €
- do najbližšieho OZ sa rozhodne koľko sa do toho investuje – nájsť v rozpočte.
4. P.Šofranko – či by nemohol byť otvorený prechod medzi OcÚ a MŠ v čase príchodu a
výberu detí z MŠ. Teraz v zime je ten prechod pri MŠ zľadovatelý.
5. R.Švač – ako je financovaný TKO.

K bodu č. 13
V závere starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.
Overovatelia:
Ing. Andrea Šutyová

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

Rastislav Šofranko

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

Zapísala: M. Švačová

Elena Franková
starostka obce
V Spišskom Hrušove, 22.2.2017

UZNESENIE
zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.2.2017
Prítomní poslanci RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová, Ján Sedlák,
Milan Strella, , Rastislav Šofranko, Vincent Krupský,
Patrik Rapavý
Uznesenie č.1/17
OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 22.2.2017 s týmto programom:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Informácia o poplatku za rozvoj.
6. Správa o výsledku kontroly hl.kontrolóra za rok 2016.
7. Schválenie bezodplatného prevodu pozemku – Gánovská cesta.
8. Lenkava – dažďová kanalizácia.
9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na I.polrok 2017.
10. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu ZŠ.
11. Schválenie Dodatku č. 5 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov.
12. Rôzne.
13.Záver.
Uznesenie č. 2/16
OZ schvaľuje za overovateľov Ing. Andreu Šutyovú, R. Šofranka a návrhovú komisiu
RNDr. L. Brázovú, V.Krupského.

Uznesenie č. 3/17
OZ súhlasí s bezodplatným prevodom pozemku na miestnu komunikáciu a to pozemok
KNC 938/22 o výmere 28 m2 vo vlastníctve SPF.
Uznesenie č. 4/17
OZ súhlasili s vypracovaní projektu na dažďovú kanalizáciu z Lenkavy, ktorá by viedla cez
pozemok obce /M.Kleinovej/ - prvá alternatíva.
Uznesenie č. 5/17
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na I.polrok 2017.
Uznesenie č. 6/17
OZ schvaľuje Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa MŠ a škol. zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov.

Uznesenie č. 7/17
OZ berie na vedomie:
 Informáciu starostky o poplatku za rozvoj.
 Správa o výsledku kontroly hl.kontrolóra za rok 2016.
 Rozpočtové opatrenie starostky obce č.1/17.

V Spišskom Hrušove, 22.2.2017

Elena Franková
starostka obce

