Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.9.2016
v Spišskom Hrušove
Program
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Schválenie VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom a objemným odpadom.
6. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO.
7. Zmena rozpočtu.
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku.
9. Schválenie prenájmu BIO – plus.
10.Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra obce.
11.Prepojenie ciest: Kamenica – ihrisko.
12.Voľby hl. kontrolóra obce – informácia.
13.Rôzne.
14.Záver.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci: RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová,
Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, Patrik Rapavý, Vincent Krupský, Anna
Fiľová
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 27.9.2016:
Hlasovanie: prítomní:
7 poslancov/: Brázová, Šofranko, Kavulič, Strella, Krupský,
Fiľová, Šutyová
Za:
7 poslancov
Proti:
0 poslancov
Poslanci schválili program zasadnutia OZ.
Uznesenie č.

39/16

K bodu č. 3
Overovatelia: Ing. Andrea Šutyová, Ing. Stanislav Kavulič
Návrhová komisia: RNDr. Lídia Brázová, Vincent Krupský
Hlasovanie: prítomní:
7 poslancov / Brázová, Šofranko, Kavulič, Strella, Krupský,
Fiľová, Šutyová
Za:
7 poslancov
Proti:
0 poslancov
Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.
Uznesenie č. 40 /16

K bodu č.4
Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia z 30.6.2016 č.23-38/16:

K bodu č. 5

- prišiel poslanec Sedlák

Schválenie VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom a objemným odpadom.
-

návrh VZN zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli v zákonom
stanovenej lehote,
novelizovaný zákon o odpadoch

Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

8 poslancov/ Brázová, Šofranko, Kavulič, Strella, Krupský,
Fiľová, Šutyová, Sedlák
8 poslancov/
0 poslancov/

Prítomní poslanci schválili VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym
odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.

Uznesenie č. 41/16

K bodu č. 6

Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO.

- návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
a DSO zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote,
- V § 12 Poplatok sa dopĺňa v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 81 ods. 20, nový poplatok a to pod písmenom ods. 4
písm.
c) poplatok za drobný stavebný odpad vo výške
0,025 € za 1 kg
Poplatok za drobný stavebný odpad sa nevyrubuje rozhodnutím.
Poplatok za drobný stavebný odpad sa uhrádza v hotovosti do pokladne Obecného úradu
v Spišskom Hrušove na základe potvrdenia o odovzdanom množstve.

Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

8 poslancov/ Brázová, Šofranko, Kavulič, Strella, Krupský,
Fiľová, Šutyová, Sedlák
8 poslancov
0 poslancov

Poslanci schválili Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
a DSO.
Uznesenie č. 42/16

K bodu č. 7

Zmena rozpočtu:
Rozpočtové opatrenie č. 8/16 – použitie prostriedkov Fondu rozvoja obce a Rezervného fondu na
kapitálové výdaje a odstránenie havarijného stavu majetku obce: obstaranie PD kanalizácia,
vodovod Lenkava, obstaranie PD miestne komunikácie Lenkava, geologický prieskum Lenkava
v celkovej výške 11 390,00 €, konvektomat do ŠJ vo výške 8 000,00 €, oprava budovy KD vo
výške 51 900,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 9/16 –
Príjem: + 3 369,49 €
Výdaj: + 3 369,49 €
Viď. príloha zápisnice

Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

8 poslancov/ Brázová, Šofranko, Kavulič, Strella, Krupský,
Fiľová, Šutyová, Sedlák
8 poslancov
0 poslancov

Prítomní poslanci schválili Rozpočtové opatrenie č.8/16 a č.9/16
Uznesenie č. 43 /16

K bodu č. 8
- prišiel poslanec Rapavý

Žiadosť o odkúpenie pozemku:
-

Opätovaná žiadosť JUDr. Soblahovského, Nové Zámky o odkúpenie pozemkov –
parc. č. 596/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 94m2 a 593/5 – zast. plochy
a nádvoria o výmere 140m2., pričom sa jedná o pozemky pod nehnuteľnosťou
a priľahlé pozemky pod rodinným domom na drese Spišský Hrušov č. 81.

- cena bola schválená v zmysle zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
pri predaji pozemkov obce v zastavanej časti katastrálneho územia Spišský Hrušov Uznesením č.
18/16 zo dňa 7.4.2016 a bola schválená vo výške 10,00 Eur/m2.

Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

9 poslancov/ Brázová, Šofranko, Kavulič, Strella, Krupský,
Fiľová, Šutyová, Sedlák, Rapavý
9 poslancov
0 poslancov

Poslanci schválili podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou, na parcele KN č.593/1 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 94 m2 a na parcele KN č. 593/5 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 140 m2 v katastrálnom území Spišský Hrušov, zapísané na liste
vlastníctva č. 1
za cenu 10,00 €/m2
do výlučného vlastníctva JUDr. Tibora Soblahovského, Svornosti 5307/57, Nové
Zámky
a určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená
do 2 mesiacov od platnosti tohto uznesenia.
Zároveň užívanie príslušného majetku obce bude upravené, v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, formou jeho prenájmu.
Uznesenie č. 44 /16

K bodu č. 9

Schválenie prenájmu Bio – plus:
- 1684 m2
- cena za prenájom 0,75 €/m na 10 rokov

- do zmluvy to podmieniť projektom, na ktorý to potrebuje, že ak sa projekt nezrealizuje,
prenájom sa ruší,
- zvolať stretnutie na prejednanie podmienok zmluvy
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

9 poslancov/ Brázová, Šofranko, Kavulič, Strella, Krupský,
Fiľová, Šutyová, Sedlák, Rapavý
9 poslancov
0 poslancov

Poslanci schválili v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) zámer prenájmu majetku vo vlastníctve
obce Spišský Hrušov:
časť nehnuteľnosti – pozemkov, a to v rozsahu ako sú zakreslené v Geometrickom pláne
19/2016 zo dňa 17.3.2016 o výmere:
- časť pozemku – parcely č. 220, vo výmere: 9m2, kde táto časť parcely bola vytvorená na základe
vyššie uvádzaného geometrického plánu a ide o novú parcelu č. 220/2 vo výmere: 9m2, druh
pozemku: trvalé trávne porasty,
- časť pozemku – parcely č. 217/2, vo výmere: 1675m2, kde táto časť parcely bola vytvorená na
základe vyššie uvádzaného geometrického plánu a ide o novú parcelu č. 217/5 vo výmere: 1675 m2,
druh pozemku: zastavané plochy,
spolu sú predmetom nájmu pozemky vo výmere 1684 m2 v katastrálnom území Spišský Hrušov,
obec Spišský Hrušov, zapísanej na LV č. 1
za nájomné 0,75 EUR /m2/rok
pre BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, sídlo: 053 63 Spišský Hrušov 195 spôsobom
podľa citovaného zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je
daný tým, že uvedené priestory Obec Spišský Hrušov nevyužíva a v súčasnosti nepotrebuje na
plnenie svojich úloh a zároveň tým utvára podmienky na rozvíjanie podnikateľskej činnosti v obci.
Uznesenie: 45 /16

K bodu č. 10

Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra obce č.02/2016/OcZ:
- kontrola plnenia rozpočtu Obce spišský Hrušov za rok 2015
- kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu v obci za rok 2015
- predniesol hl. kontrolór obce Ing. František Stanislav: viď príloha zápisnice
- Výsledky kontroly plnenia rozpočtu obce za rok 2015 sú súčasťou Stanoviska hl. kontrolóra obce
k návrhu záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2015.
Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu obce:
- Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu
zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom obec upravuje vnútorným
predpisom Sociálny fond – vnútorný predpis.
- Fond bol v r. 2015 tvorený vo výške 1,25% z objemu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom
na výplatu za kal. rok v súlade s vnút. predpisom.

- Prostriedky fondu boli použité na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými
predpismi podľa čl. 1 vnútorného predpisu, doplnkové dôchodkové sporenie, kultúrno –
spoločenské. podujatia. Na bežnom účtu SF k 31.12.2015 bol evidovaný zostatok 190,01 eur.
- Odporúčanie hl.kontrolóra aktualizovať vnútorný predpis na tvorbu a použitie SF.
Poslanci OZ berú na vedomie Správu o výsledku kontroly hl. kontrolóra č. 2/2016/OcZ
Uznesenie č. 46/16

K bodu č. 11

Prepojenie ciest Kamenica – ihrisko:2,7m
- na chodník alebo aj na cestu
- vypracovať projekt
- poslanci berú na vedomie možnosť prepojenia Kamenice a ihriska
Uznesenie č.47

K bodu č. 12

Voľba hlavného kontrolóra Obce Spišský Hrušov:
- je to zákonná povinnosť, na obdobie 6 rokov, 60 dní pred ukončením obdobia , čiže v našom
prípade do 31.12.2016.
- potrebný počet 5 platných hlasov na zvolenie hl. kontrolóra
- voľba sa vykoná priamym hlasovaním
- 15% pracovný úväzok
OZ vyhlásilo voľbu kontrolóra na 7.11.2016 podľa §18 a § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Voľba sa uskutoční 7.11.2016 na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Termín doručenia prihlášok je do 24.10.2016 do 15.30 hod.
Voľba sa vykoná priamym hlasovaním.
Pracovný úväzok hl.kontrolóra: 15%
Zverejnenie: na úradnej tabuli a na internetovej adrese wwww.spisskyhrusov.sk
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

9 poslancov/ Brázová, Šofranko, Kavulič, Strella, Krupský,
Fiľová, Šutyová, Sedlák, Rapavý
9 poslancov
0 poslancov

K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 48/2016
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove podľa § 18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
a) vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na deň 07.11.2016,
b) schvaľuje 15 % pracovný úväzok hlavného kontrolóra,
c) ukladá zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov
formou vyvesenia na úradnej tabuli a zverejnením na internetovej stránke obce v termíne

podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. .
Obecné zastupiteľstvo určuje tieto náležitosti prihlášky:
 prihláška na voľbu hlavného kontrolóra obce s údajmi meno a priezvisko, titul, dátum a
miesto narodenia, trvalé bydlisko, iné kontaktné údaje – e-mail, telefón, mobil a pod.,
 vyhlásenie o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie zdokladované úradne overenou kópiou
dokladu o najvyššom vzdelaní,
 bezúhonnosť zdokladovaná originálnym výpisom z registra trestov nie starším ako 3
mesiace alebo jeho úradne overenou kópiou,
 profesijný životopis,
 písomný súhlas so zverejnením osobných údajov zákona. č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov. Písomný súhlas
obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel,
rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Kandidáti
na funkciu hlavného kontrolóra v určenej lehote prihlášku zašlú poštou, alebo ju osobne
doručia v zalepenej obálke s označením :
VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SPIŠSKÝ HRUŠOV
„NEOTVÁRAŤ“
d) ustanovuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce
Spišský Hrušov:
 Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční
priamym verejným hlasovaním
 O výsledku voľby budú kandidáti informovaní priamo na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 7.11.2016.

K bodu č. 13

Rôzne.
1. Vyriešenie odpadovej vody z Lenkavy – stretnutie projektanta a dotknutých občanov
v mesiaci október
- berú na vedomie
2. Žiadosť ZŠ Spišský Hrušov o poskytnutie príspevku na lyžiarsky kurz – dotácia od štátu
sa dostáva iba na 7.ročník, a keďže je zvykom, že na zdokonaľovací kurz idú aj žiaci
z 8.ročníka a preto žiadame obec o príspevok na týchto žiakov.
- poslanci žiadosť berú na vedomie a rozhodnú o tom na zastupiteľstve v mesiaci október
3. Žiadosť občanov p.Kocúra, p.Vaskovej, p.Švača M., p.Hrobákovej M. o asfaltovú cestu
pri ich rodinných domoch – nakoľko sa jedná o veľmi malý úsek cesty, len 80m cesty,
bude sa to riešiť pri stavbe cesty na Lenkave.
- poslanci berú na vedomie
4. Požiadavka p.Milana Kočiša o urobenie priekopy pri dome p.Kočiša, p.Sedlárovej,
p.Živčáka.

- poslanci berú na vedomie
5. Stanovisko k finančnej kontrole:
Starostka uviedla: že tento zápis /nebola to správa – bola nepodpísaná/, bol iba osobný
názor poslanca Kavuliča, ktorý bol výlučne zameraný proti osobe starostky za účelom
pošpinenia a kompromitácie a nesplnil úlohu finančnej kontroly. Bolo tu porušenie
niekoľkých ustanovení zákona:
- Podľa zák.č.369/1990 Z.z.. §15 obecné zastupiteľstvo rozhodne svojím uznesením
určí a vymedzí fin. komisii konkrétne úlohy, náplň práce, ktoré má plniť, až potom
môže finančná komisia robiť kontrolu, čo sa nestalo. Základnou úlohou komisie je plniť
úlohu odborného poradného orgánu.
- Finančná komisia po vykonaní kontroly príjme uznesenie, ktoré svojimi podpismi
schvália členovia finančnej komisie, čo sa taktiež nestalo, je to neplatný zápis.
- Zloženie komisie: má ísť o odborníkov z tých oblasti, ktorým sa komisia venuje –
teda osoby, ktoré svojou odbornou kvalifikáciou alebo životnými skúsenosťami môžu
prispieť k plneniu úloh.
- Zverejnenie takejto správy mailom a roznášaním do schránok občanov je
zavádzanie občanov.
K bodu 1: Fakturácia – Túto skutočnosť rieši ústavný zákon č.357 – o konflikte
záujmov, kde je blízka osoba posudzovaná jedine s predajom majetku obce, ale aj tu
platí, že sa môže zúčastniť verejnej súťaže.
Pri poskytovaní služieb blízkou osobou je potrebné vykonať prieskum trhu a mať 3
cenové ponuky, čo v tomto prípade bolo dodržané a pri posudzovaní je dôležité zvážiť:
dostupnosť služieb, kvalitu, vzdialenosť – doprava a hlavne to, že v obci sa iné
zariadenie nenachádza.
K bodu 2: Preplatenie dovolenky - OZ nemôže v nijakom prípade zasahovať do
výhradnej pôsobnosti starostu obce. O čerpaní dovolenky starostu rozhoduje výlučne
starosta obce, poslanci o dovolenke nemôžu rozhodovať. Starosta obce je 24 hodín
denne, 365 dní v roku. Preplatenie dovolenky starostky obce právoplatne odsúhlasilo
zastupiteľstvo v súvislosti s ukončením volebného obdobia, kde by bola táto zanikla,
lebo sa nedala preniesť do ďalšieho volebného obdobia /ukončený „pracovný pomer“/.
Stanoveným volebným obdobím sa uzatvára a končí „pracovný pomer“ starostu. Novým
zvolením starostu začína nový „pracovný pomer“ starostu a opätovným nahlásením do
sociálnej poisťovne.
K bodu 3: Neplatné uznesenie - K tomuto bodu nemám komentár, pretože došlo k chybe,
uznesenie bolo anulované, bolo doručené všetkým poslancom aj s ospravedlnením. Tie
čísla sú napočítané na celé volebné obdobie.
K bodu 4: Evidencia jázd – Kompetenciou OZ je rozhodovať o zásadných otázkach
obce. Keď patrí evidencia jázd do zásadných otázok obce, tak do čoho potom patrí
rozvoj obce. Evidencia jázd – na konci mesiaca sa dotankuje do plnej nádrže, pre lepšiu
evidenciu a odpíše sa stav ťachometra, ten nepustí: bol doplnený stav ťachomera na
každý deň v evidencií jázd. Poslanec ani zastupiteľstvo nemôžu schvaľovať služobné
cesty starostovi.
K bodu 5: Čo sa týka biskupského úradu vec bola vysvetlená na minulom zastupiteľstve
a listom doručená občanom obce. Podľa §5 ods.2 zákona č.211/200 Z.z. je obec povinná
zabezpečovať zverejnenie zápisníc z obecného zastupiteľstva, v tomto smere už bola
zjednaná náprava a obec zverejňuje zápisnice vrátane uznesení OZ.

K bodu 6: Prepustenie zamestnanca – Starosta je jediný štatutár v pracovnoprávnych
vzťahoch, nikdy obecné zastupiteľstvo, poslanec alebo iné osoby. Súdny zmier bolo len
to, čo starostka od začiatku danému zamestnancovi navrhovala.
K bodu 7: Pevná linka – Starostka obce prevzala pevnú linku po bývalom starostovi,
ktorá má slúžiť pre účely CO a krízového vyrozumenia na prednostné spojenie. Okresný
úrad – CO v SNV zisťoval nutnosť tejto linky, informoval sa na Krajskom úrade, ktorý
mu dal informáciu o príprave nového zákona, ktorý bude platiť v blízkej budúcnosti.
V závere starostka dodala, že nikde nebolo spomenuté aké pozitívum priniesla starostka
pre rozvoj obce.
Poslanci berú na vedomie.

K bodu č. 14
V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia:
Ing. Andra Šutyová
Ing Stanislav Kavulič

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

Zapísala: Monika Švačová

Elena Franková
starostka obce
V Spišskom Hrušove, 6.10.2016

UZNESENIE
zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.9.2016
Prítomní poslanci: RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová,
Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, Patrik Rapavý, Vincent Krupský, Anna
Fiľová
Uznesenie č.39/16
OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 27.9.2016:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3 .Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Schválenie VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom a objemným odpadom.
6. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za KO a DSO.
7. Zmena rozpočtu.
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku.
9. Schválenie prenájmu BIO – plus.
10. Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra obce.
11. Prepojenie ciest: Kamenica – ihrisko.
12. Voľby hl. kontrolóra obce – informácia.
13. Rôzne.
14. Záver.

Uznesenie č. 40/16
OZ schvaľuje overovateľov: Ing. Andreu Šutyovú, Ing Stanislava Kavuliča a návrhovú
komisiu: RNDr. Lídiu Brázovú, Vincenta Krupského.
Uznesenie č. 41/16
OZ schvaľuje VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom a objemným odpadom.

Uznesenie č. 42/16
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za KO a DSO.
Uznesenie č. 43/16
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 8/16 a č.9/16.

Uznesenie č. 44/16
OZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou, na parcele KN č.593/1 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 94 m2 a na parcele KN č. 593/5 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 140 m2 v katastrálnom území Spišský Hrušov, zapísané na liste
vlastníctva č. 1
za cenu 10,00 €/m2
do výlučného vlastníctva JUDr. Tibora Soblahovského, Svornosti 5307/57, Nové
Zámky
a určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená
do 2 mesiacov od platnosti tohto uznesenia.
Zároveň užívanie príslušného majetku obce bude upravené, v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, formou jeho prenájmu.
Uznesenie č. 45/16
OZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) zámer prenájmu majetku vo vlastníctve
obce Spišský Hrušov:
časť nehnuteľnosti – pozemkov, a to v rozsahu ako sú zakreslené v Geometrickom pláne
19/2016 zo dňa 17.3.2016 o výmere:
- časť pozemku – parcely č. 220, vo výmere: 9m2, kde táto časť parcely bola vytvorená na základe
vyššie uvádzaného geometrického plánu a ide o novú parcelu č. 220/2 vo výmere: 9m2, druh
pozemku: trvalé trávne porasty,
- časť pozemku – parcely č. 217/2, vo výmere: 1675m2, kde táto časť parcely bola vytvorená na
základe vyššie uvádzaného geometrického plánu a ide o novú parcelu č. 217/5 vo výmere: 1675 m2,
druh pozemku: zastavané plochy,
spolu sú predmetom nájmu pozemky vo výmere 1684 m2 v katastrálnom území Spišský Hrušov,
obec Spišský Hrušov, zapísanej na LV č. 1
za nájomné 0,75 EUR /m2/rok
pre BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, sídlo: 053 63 Spišský Hrušov 195 spôsobom
podľa citovaného zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je
daný tým, že uvedené priestory Obec Spišský Hrušov nevyužíva a v súčasnosti nepotrebuje na
plnenie svojich úloh a zároveň tým utvára podmienky na rozvíjanie podnikateľskej činnosti v obci.
Uznesenie č. 46/16
OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontroly hl. kontrolóra obce č. 02/2016/OcZ
Uznesenie č. 47/16
OZ berie na vedomie možnosť prepojenia Kamenice a ihriska.
Uznesenie č. 48/16
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove podľa § 18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
e) vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov na deň 07.11.2016,
f) schvaľuje 15 % pracovný úväzok hlavného kontrolóra,

g) ukladá zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov
formou vyvesenia na úradnej tabuli a zverejnením na internetovej stránke obce v termíne
podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. .
Obecné zastupiteľstvo určuje tieto náležitosti prihlášky:
 prihláška na voľbu hlavného kontrolóra obce s údajmi meno a priezvisko, titul, dátum a
miesto narodenia, trvalé bydlisko, iné kontaktné údaje – e-mail, telefón, mobil a pod.,
 vyhlásenie o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie zdokladované úradne overenou kópiou
dokladu o najvyššom vzdelaní,
 bezúhonnosť zdokladovaná originálnym výpisom z registra trestov nie starším ako 3
mesiace alebo jeho úradne overenou kópiou,
 profesijný životopis,
 písomný súhlas so zverejnením osobných údajov zákona. č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Spišský Hrušov. Písomný súhlas
obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel,
rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Kandidáti
na funkciu hlavného kontrolóra v určenej lehote prihlášku zašlú poštou, alebo ju osobne
doručia v zalepenej obálke s označením :
VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SPIŠSKÝ HRUŠOV
„NEOTVÁRAŤ“
h) ustanovuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce
Spišský Hrušov:
 Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční
priamym verejným hlasovaním
 O výsledku voľby budú kandidáti informovaní priamo na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 7.11.2016.
Uznesenie č. 49/16
OZ berie na vedomie:
 Vyriešenie odpadovej vody z Lenkavy – stretnutie projektanta a dotknutých občanov
v mesiaci október.
 Žiadosť ZŠ Spišský Hrušov o poskytnutie príspevku na lyžiarsky kurz .
 Žiadosť občanov p.Kocúra, p.Vaskovej, p.Švača, p.Hrobákovej o asfaltovú cestu pri ich
rodinných domoch.
 Požiadavku p. M.Kočiša o urobenie priekopy pri dome p.Kočiša, p.Sedlárovej, p.Živčáka.
 Stanovisko starostky obce k Správe finančnej komisie.

V Spišskom Hrušove, 6.10.2016
Elena Franková
starostka obce

