Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.9.2017
v Spišskom Hrušove
Program
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o výsledku kontroly hl.kontrolóra – vybavovanie sťažnosti
a petícií.
6. Schválenie VZN č. 1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov.
7. Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažnosti
a petícií.
8. Predaj pozemkov.
9. SEZO – schválenie uznesenia o rozšírení skládky.
10. Školský klub detí.
11. Úprava rozpočtu.
12. Projekt na telocvičňu.
13.Rôzne.
14.Záver.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci: Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský
Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, 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 27.9.2017

Hlasovanie: prítomní:

6 poslancov/: Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský
Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, Anna Fiľová
Za:
6 poslancov
Proti:
0 poslancov
Poslanci schválili program zasadnutia OZ.

K bodu č. 3
Overovatelia: A.Fiľová, S.Kavulič
Návrhová komisia: M. Strella, V.Krupský
Hlasovanie: prítomní:
6 poslancov: Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský
Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, Anna Fiľová
Za:
6 poslancov
Proti:
0 poslancov
Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.

K bodu č.4
Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia z 30.6.2017 č.15-24/17 sú splnené, okrem Uznesenia
č. 23/17, nakoľko p. J.Švač nesúhlasil s cenou za pozemok.

K bodu č.5

Správa o výsledku kontroly hl.kontrolóra – vybavovanie sťažnosti
a petícií.
- predniesol hl.kontrolór obce Ing. František Stanislav / viď. príloha zápisnice,
- v roku 2016 boli zaevidované 4 sťažnosti, na podania obec odpovedala listom,
- obec postupovala podľa zákona č. 09/2010 Z.z. o sťažnostiach a podľa Smernice č.2/2011
o sťažnostiach a petíciách,
- v roku 2016 nebola zaevidovaná ani jedna petícia,
- odporúčania: podanie, ktoré nemá charakter sťažnosti podľa §3 zákona neevidovať ako sťažnosť,
nový doplnený zákona č. 94/201Z.z. o sťažnostiach, vzhľadom na to je potrebné
zosúladiť Smernicu č. 2/2011 o sťažnostiach a petíciách s účinným znaním zákona.
OZ berie na vedomie Správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce č. 04/2017
o vybavovaní sťažnosti a petícií.

K bodu č. 6

Schválenie VZN č. 1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov.
- návrh VZN č. 1/2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce v zákonom
stanovenej dobe,

-týmto VZN sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
počas volebnej kampane pre voľby,
- vyhradené miesta v obci Spišský Hrušov: panel na autobusovej zastávke
vitrína na oznamy na autobusovej zastávke,
sklenené dvere na kultúrnom dome.
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

6 poslancov: Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský
Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, Anna Fiľová
6 poslancov
0 poslancov

Poslanci schvaľujú Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o vyhradení miest a ustanovení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Spišský
Hrušov počas volebnej kampane.

K bodu č. 7

Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažnosti
a petícií.
- ruší sa smernica č. 2/2011 o sťažnostiach a petíciách,
- smernicou sa zabezpečuje postup pri vybavovaní sťažností a petícií a upravuje sa postup pri
podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole sťažností a petícií v podmienkach
samosprávy obce Spišský Hrušov.
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

6 poslancov: Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský
Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, Anna Fiľová
6 poslancov
0 poslancov

Poslanci schvaľujú Smernicu č. 2/2017 na zabezpečovanie postupu vybavovania sťažností a petícií.

K bodu č. 8
1. Zrušenie UZ. č.23/17 z 30.6.2017 - Žiadosť p. Jozefa Švača, Sp.Hrušov č. 307 – odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce parcelné číslo 764 o výmere 145 m2
- vzhľadom na to, že p. J.Švač nesúhlasí s cenou za pozemok, odstúpil od kúpy tohto
pozemku – je potrebné zrušiť Uznesenie č. 23/17 z 30.6.2017
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

6 poslancov: Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský
Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, Anna Fiľová
6 poslancov
0 poslancov

Poslanci rušia Uznesenie č. 23/17 z 30.6.2017, týkajúce sa zámeru previesť nehnuteľný majetok vo
vlastníctve obce Spišský Hrušov pre J. Švača, ktorý mal byť realizovaný v zmysle zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nakoľko p. J. Švač nesúhlasil s kúpnou cenou
a od predaja odstúpil.

2. Predaj pozemku pre p. M. Lačnú, zámer bol schválený na predchádzajúcom OZ dňa
30.6.2017, bol zverejnený v predpísanej lehote na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
Schválenie predaja:
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

6 poslancov: Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský
Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, Anna Fiľová
6 poslancov
0 poslancov

Poslanci v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov schválili predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský
Hrušov:
- časť parcely KN-E č. 71126/1 – vodné plochy, ktorá je podľa geometrického plánu
č.32/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Jurajom Fabianom, Klčov 137, úradne overeným
31.5.2017 Správou katastra Spišská Nová Ves, označená ako diel č. 1 o výmere 26 m2,
ktorý bol pričlenený k pozemku registra KN-C parcelné číslo 209/1 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 950 m2 a diel č. 2 o výmere 1 m2, ktorý bol pričlenený
k pozemku registra KN-C č. 209/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 147
m2, odčlenená z parcely KN-E č. 71126/1 z celkovej výmery 70 m2 na LV č. 1,
do výlučného vlastníctva Marty Lačnej, rod. Sonogovej, trvale bytom Spišský Hrušov č.
238,
za kúpnu cenu 10 EUR/1m2.
Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so
zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom majetku obce sa prispeje k
účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a
účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar, sklon a rozmery
pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb.

3. Predaj pozemku p. M. Kleinovej, Sp.Hrušov č. 94 – opätovné prejednanie žiadosti
- vyskytli sa nové okolnosti, ktoré vyžadujú predaj tohto pozemku skrátiť o časť, kde bude
viesť rúra cestnej kanalizácie do potoka z Lenkavy,
- p. Kleinová s tým nesúhlasí
- hľadať iné riešenia
- návrh na prehodnotenie ceny za predaj obecných pozemkov na najbližšom OZ
OZ berie na vedomie
- uznesenie- prehodnotenie ceny za predaj obecných pozemkov

K bodu č. 9

SEZO – schválenie uznesenia o rozšírení skládky.
- spoločnosť Brantner Nova, s.r.o., prevádzkuje skládkovanie KO od roku 1996 na Regionálnej
skládke odpadov Kúdelník II. Sp.Nová Ves,
- v posledných rokoch došlo k nárastu množstva ukladaných odpadov, slúži pre cca 250 000
obyvateľov Spiša,

- rozšírenie skládky prebehne na priľahlých pozemkoch jestvujúcej skládky , pozemky 4. etapy je
potrebné vykúpiť od súčasných majiteľov,

Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

6 poslancov: Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský
Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, Anna Fiľová
6 poslancov
0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove
a) berie na vedomie informáciu o zámere spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. ohľadom rozšírenia
Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi o 4. a 5. etapu
s predpokladanou celkovou životnosťou skládky do roku 2042,
b) súhlasí a podporuje rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves o 4.
a 5. etapu, nakoľko táto skládka je stabilizačným prvkom pre zachovanie trvale udržateľného
rozvoja odpadového hospodárstva obcí a miest regiónu Spiš.

K bodu č. 10

Školský klub detí.
- oznámenie Základnej školy v Sp.Hrušove, že v šk.roku 2017/2018 sú zriadené dve oddelenia
školského klubu detí, nakoľko sa značne zvýšil počet prihlásených žiakov do ŠKD/cca 35 detí,
- vzhľadom na tieto skutočnosti, žiadosť ZŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na plat pre
vychovávateľku v ŠKD, II. oddiel na obdobie október – december 2017 v celkovej výške 2 265,15
€.

K bodu č. 11

Úprava rozpočtu.
- Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/17
- zmena týka úpravy rozpočtu v rozpočtovej organizácii v ZŠ, navýšenia fin.
prostriedkov na ŠKD, navýšenia tovarov a služieb na oddiely kultúrne služby,
- ide o presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a výdaje – viď. príloha zápisnice
Hlasovanie: prítomní:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

6 poslancov: Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský
Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, Anna Fiľová
5 poslancov
0 poslancov
1 poslanec/Krupský

Poslanci schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 4/17: celkové príjmy 1 041 604,58
celkové výdaje 1 041 604,58

K bodu č. 12

Projekt na telocvičňu.
- vyšla výzva na telocvičňu,
- vypracovaný projekt na montovanú telocvičňu: rozpočet by bol 498 504 €,
- štát by poskytol maximálne 150 000 € a zvyšok by sa musel dofinancovať z vlastných
zdrojov a z úveru, preto je potrebné zvážiť či do toho pôjdeme alebo nie,
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6 poslancov: Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský
Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, Anna Fiľová
0poslancov
6 poslancov
poslanec

Poslanci nesúhlasia s podaním žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
150 000,00 € na výstavbu telocvične na základe výzvy Ministerstva školstva, nakoľko celková
suma na výstavbu telocvične činí 498 504,00 €.

K bodu č. 13

Rôzne.
1. Zasielať mailom podklady k zasadnutiam OZ- návrh poslanca Ing. Kavuliča.
2. Cesta na Lenkavu – požiadavka obyvateľov v lokalite Lenkava, aby sa zrealizovala aspoň
jedna vrstva cesty a jeden pruh. Poslanci s tým súhlasia. Starostka uviedla, že stavebné
povolenie na cestu je závislé na povolení na cestnú kanalizáciu a s tým súvisiace všetky
povolenia hlavne od policajtov, ak by cesta nezodpovedala platným predpisom a tak by
nedala povolenie na takúto cestu. Nad výstavbou takejto cesty starostka už niekoľkokrát
rokovala so stavebným úradom aj projektantom a zvažovali sa rôzne možnosti. Budeme
na tom intenzívne pracovať.

K bodu č. 14
V závere starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.
Overovatelia:
Ing Stanislav Kavulič

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

Anna Fiľová

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

Zapísala: M. Švačová
Elena Franková
starostka obce
V Spišskom Hrušove, 27.9.2017

UZNESENIE
zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.9.2017
Prítomní poslanci: : Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský
Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, Anna Fiľová
Uznesenie č. 25/17
OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 7.4.2017 s týmto programom:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Správa o výsledku kontroly hl.kontrolóra – vybavovanie sťažnosti a petícií.
6. Schválenie VZN č. 1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov.
7. Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažnosti a petícií.
8. Predaj pozemkov.
9. SEZO – schválenie uznesenia o rozšírení skládky.
10. Školský klub detí .
11. Úprava rozpočtu.
12. Projekt na telocvičňu.
13. Rôzne.
14. Záver.
Uznesenie č. 26/17
OZ schvaľuje za overovateľov: Ing. S.Kavuliča, A. Fiľovú a za návrhovú komisia: M. Strellu, V.
Krupského.
Uznesenie č. 27/17
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Spišský Hrušov počas
volebnej kampane.

Uznesenie č. 28/17
OZ schvaľuje Smernicu č. 2/2017 na zabezpečovanie postupu vybavovania sťažností a petícií.
Uznesenie č. 29/17
OZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský
Hrušov:
- časť parcely KN-E č. 71126/1 – vodné plochy, ktorá je podľa geometrického plánu
č.32/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Jurajom Fabianom, Klčov 137, úradne overeným
31.5.2017 Správou katastra Spišská Nová Ves, označená ako diel č. 1 o výmere 26 m2,
ktorý bol pričlenený k pozemku registra KN-C parcelné číslo 209/1 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 950 m2 a diel č. 2 o výmere 1 m2, ktorý bol pričlenený
k pozemku registra KN-C č. 209/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 147
m2, odčlenená z parcely KN-E č. 71126/1 z celkovej výmery 70 m2 na LV č. 1,

do výlučného vlastníctva Marty Lačnej, rod. Sonogovej, trvale bytom Spišský Hrušov č.
238,
za kúpnu cenu 10 EUR/1m2.
Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so
zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom majetku obce sa prispeje k
účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a
účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar, sklon a rozmery
pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb.
Uznesenie č. 30/17
OZ v Spišskom Hrušove
a) berie na vedomie informáciu o zámere spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. ohľadom rozšírenia
Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi o 4. a 5. etapu
s predpokladanou celkovou životnosťou skládky do roku 2042,
b) súhlasí a podporuje rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves
o 4. a 5. etapu, nakoľko táto skládka je stabilizačným prvkom pre zachovanie trvale
udržateľného rozvoja odpadového hospodárstva obcí a miest regiónu Spiš.
Uznesenie č. 31/17
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/17: celkové príjmy 1 041 604,58
celkové výdaje 1 041 604,58
Uznesenie č. 32/17
OZ nesúhlasí s podaním žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
150 000,00 € na výstavbu telocvične na základe výzvy Ministerstva školstva, nakoľko celková
suma na výstavbu telocvične činí 498 504,00 €.
Uznesenie č. 33/17
OZ ruší uznesenie č. 23/17 z 30.6.2017, týkajúce sa zámeru previesť nehnuteľný majetok vo
vlastníctve obce Spišský Hrušov pre J. Švača, ktorý mal byť realizovaný v zmysle zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nakoľko p. J. Švač nesúhlasil s kúpnou cenou
a od predaja odstúpil.
OZ berie na vedomie:
 Správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce č. 04/2017
o vybavovaní sťažnosti a petícií.
 Prehodnotenie ceny za predaj obecných pozemkov.
 Požiadavku na realizáciu aspoň jednej vrstvy cesty v lokalite Lenkava.

V Spišskom Hrušove, 27.9.2017

Elena Franková
starostka obce

