Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.6.2018
v Spišskom Hrušove
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba overovateľov a návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra č. 01/2018 a č. 02/2018.
Schválenie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2017.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský
Hrušov na obdobie II.polroku 2018.
8. Informácia o rekonštrukcii materskej školy, oprava mostu pri MŠ.
9. Úprava rozpočtu.
10. Žiadosť o zmenu Územného plánu obce.
11. Prejednanie sťažnosti.
12. Odpredaj akcii PVS Veolia.
13.Rôzne.
14.Záver.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

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

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 11.6.2018:
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

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

Poslanci schválili program zasadnutia OZ.
UZ.č.6/18

K bodu č. 3
Overovatelia: RNDr. Lídia Brázová, Rastislav Šofranko
Návrhová komisia: Ing. Andra Šutyová, Ján Sedlák
Hlasovanie: prítomní:
8 poslancov/: Rastislav Šofranko, Milan Strella, , Ing. Andrea Šutyová,
Anna Fiľová, , RNDr. Lídia Brázová, Patrik Rapavý,
Vincent Krupský, Ján Sedlák
Za:
8 poslancov
Proti:
0 poslancov

Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.
UZ.č.7/18

K bodu č.4
Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia z 12.3.2018 č.1-5/18sú splnené.
K bodu č.5

Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra č. 01/2018 a č. 02/2018.
Správa o výsledku kontroly č.1/2018: Plnenie rozpočtu obce Spišský Hrušov za rok 2017
Správa o výsledku kontroly č.2/2018: Plnenie uznesení OZ za rok 2017
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2017
- predniesol hl.kontrolór obce Ing. František Stanislav, viď príloha zápisnice
Poslanci berú na vedomie
K bodu č. 6

Schválenie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2017.
- starostka obce vyzvala hl.kontrolóra obce, aby predniesol svoje stanovisko k záverečnému účtu
obce Sp. Hrušov za rok 2017/ viď. príloha zápisnice,

- obec spracovala údaje v s súlade s rozpočtovými pravidlami, záverečný účet bol zverejnený podľa
zákona,
- v záverečnom účte sú zhrnuté údaje o plnení rozpočtu, bilancia aktív a pasív, prehľad
o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- neboli zistené zásadné nedostatky,
- odporúčanie kontrolóra schváliť záverečný účet bez výhrad.

a) OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok
2017.
b) Schvaľovanie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2017
OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Spišský Hrušov za rok 2017 bez výhrad.
Hlasovanie: prítomní:

8 poslancov/: Rastislav Šofranko, Milan Strella, , Ing. Andrea Šutyová,
Anna Fiľová, , RNDr. Lídia Brázová, Patrik Rapavý,
Vincent Krupský, Ján Sedlák
Za:
8 poslancov
Proti:
0 poslancov
Prítomní poslanci jednohlasne schválili celoročné hospodárenie obce Spišský Hrušov za rok 2017
bez výhrad.
Uznesenie č. 8/18

c) Vysporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2017:
Prebytok rozpočtu za rok 2017 v sume 81 722,47 eur zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý bol ďalej podľa § 16 ods.6 zákona
upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočt. roku
zo ŠR v sume 13 495,10 eur na prenesený výkon št. správy v školstve a nevyčerpané prostriedky
vo výške 236,60 eur účelovo určené na rekonštrukciu miestnych komunikácií s použitím na:
- tvorbu rezervného fondu (50%) vo výške 33 996,00 EUR
- tvorbu fondu rozvoja obce vo výške 33 994,77 EUR
Zostatok finančných operácii podľa §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov v sume 6 598,62 EUR s použitím na:
- tvorbu fondu rozvoja obce vo výške 6 598,62 EUR.
Hlasovanie: prítomní:

8 poslancov/: Rastislav Šofranko, Milan Strella, , Ing. Andrea Šutyová,
Anna Fiľová, , RNDr. Lídia Brázová, Patrik Rapavý,
Vincent Krupský, Ján Sedlák
Za:
8 poslancov
Proti:
0 poslancov
Prítomní poslanci schvaľujú vysporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2017.
Uznesenie č. 9/18

d) Poslanci berú na vedomie:
Zostatok k 31.12.2017: Rezervný fond: 5 434,00 €
Fond rozvoja obce: 67 375,11 €
Sociálny fond: 1 128,01 €

e) Schválenie prevodu zostatku peňažných prostriedkoch na účtoch a v pokladnici
k 31.12.2017/celkový výsledok hospodárenia na ostatné použitie vo výške 76 356,12 €:
- do rezervného fondu: 33 996,00 € /50%
- do fondu rozvoja obce: 42 360,13 €
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

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

Prítomní poslanci jednohlasne schválili prevod zostatku peňažných prostriedkoch na účtoch
a v pokladnici k 31.12.2017: do rezervného fondu: 33 996,00 € /50%
do fondu rozvoja obce: 42 360,13 €
Uznesenie č. 10/18

f) Použitie prostriedkov FRO a RF na kapitálové výdaje a odstránenie havarijného
stavu majetku obce v roku 2018.
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

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

Prítomní poslanci jednohlasne schválili použitie prostriedkov FRO a RF na kapitálové výdaje
a odstránenie havarijného stavu majetku obce v roku 2018.
Uznesenie: 11/18

K bodu č. 7

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský
Hrušov na obdobie II.polroku 2018.
- predniesol hl.kontrolór obce Ing. František Stanislav
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

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

Poslanci schvaľujú Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce Spišský
Hrušov na obdobie 2. pol.2018 a poverujú hl.kontrolóra na vykonanie týchto
kontrol.
UZ.č.12/18

K bodu č. 8

Informácia o rekonštrukcii materskej školy, oprava mostu pri MŠ.
Rekonštrukcia MŠ
- informovala starostka obce
- výška schváleného projektu 543 548,59 eur, z toho 516 371,16 eur poskytnuté
a 27 177,43 je naša spoluúčasť,
- v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na stavebnú firmu, ktoré muselo byť začaté
pred schválením projektu a teraz po schválení bolo zrušené z dôvodu, že sa menil
rozpočet stavby o neoprávnené výdaje, ktoré sa naceňujú osobitne,
- kedy sa začne s praktickou rekonštrukciou ťažko povedať, ale veríme, že ešte tento rok
niečo urobíme, sme ohraničený prevádzkou , škoda ,že sa interiér nestihne urobiť cez
prázdniny.
Oprava mosta pri MŠ
- na jar vymylo kamene pod mostom, piliere, na ktorých stojí most od čias Mariassky, veľká
voda ich pri topení snehu podmyla
- boli privolaní statici, je potrebné piliere – nábrežné opory – riadne obetónovať a spevniť,
- bude sa to financovať ako havarijná situácia
Poslanci berú na vedomie

K bodu č. 9

Úprava rozpočtu.
- presun z kapitalových výdajov v MŠ vo výške 5 000 Eur na bežné výdavky archiváciu: RO č.3
- RO č. 4: zmena z rezervného fondu na bežné výdaje: - oprava mosta pri MŠ vo výške: 2 500€
- oprava vodovodu/ulica pri M.Švačovi vo výške 2 500€

Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

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

Poslanci schvaľujú rozpočtové opatrenie č. 3 a č.4.
Uz.č.13/18

K bodu č. 10

Žiadosť o zmenu Územného plánu obce.
- žiadosť p.Halulu, , ktorý si odkúpil pozemok na Kamenici nad cestou za p.Lačnou a chce stavať
dom, keďže pozemok nie je v územnom pláne, chcel požiadať o zmenu územného plánu,
- Táto zmena stojí okolo 8 000 eur a trvá skoro 2roky a z dôvodu iba jednej jeho žiadosti, by si
musel túto zmenu financovať sám,
- no pracujeme na verzii bez zmeny územého plánu, s tým, že po súhlasnom stanovisku elektrárni
nám vydá aj stanovisko projektant, ktorý zaznamená zmenu do plánovanej úpravy územného plánu,
s tým, že to bude vyhovovať všetkým predpisom.
Poslanci berú na vedomie
K bodu č. 11

Prejednanie sťažnosti.
- sťažnosť a žiadosť o zmenu VZN o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a ochrane
nefajčiarov na území obce Spišský Hrušov,
- starostka uviedla, že sa spojila s kompetentnými, poradila sa a preštudovala niektoré VZN z iných
obcí, bola niekoľkokrát pozrieť ako to tam vyzerá a nevidí tam nejaký vážny problém. Nevidí
riešenie na parkovanie áut a mechanizmov. Keby pozemky, na ktorých parkuje traktor boli obecné,
v tom prípade by obec mohla zasiahnuť, ale pozemky sú v súkromnom vlastníctve alebo prenájme,
- to, že v územnom pláne sú niektoré pozemky určené na bytovú výstavu je pravda, ale doposiaľ nik
nežiadal tieto pozemky na stavbu domu a dovtedy sa môžu využívať tak ako boli celé roky na
poľnohospodársku výrobu.
Poslanci berú na vedomie.

K bodu č. 12

Odpredaj akcii PVS Veolia.

- 5363 akcii v hodnote 33 € čo je cca 178 000 €
- nevyplácajú sa dividendy
- chceli by sme tieto akcie predať ale za nominálnu cenu čiže 33 €
- súhlas poslancov na zastupovanie obce pri rokovaniach o odpredaji akcii:
Hlasovanie: prítomní:
Za:
Proti:

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

Poslanci súhlasia, aby Elena Franková zastupovala obec pri rokovaniach o odpredaji akcií
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Poprad.
UZ.č.14/18

K bodu č. 13

Rôzne:
1.
2.
3.
4.

Galisova výzva – nebola schválená, bolo podané odvolanie.
30.6.2018 sa konajú Hasičské preteky.
1.7.2018 Folklórne slávnosti, žiadame poslancov o pomoc pri organizácii.
Občan P.Šofranko: možnosť vlastnej vody – obnovenie vlastného vodovodu – berieme na
vedomie.
5. Lenkava – stále sa pracuje na stavebnom povolení a následne sa bude robiť cesta.
Je potrebné schváliť bezodplatný prevod na cestu od SPF.

Hlasovanie: OZ súhlasí s bezodplatným prevodom pozemku KNC 979/11 o výmere 3379 m2
a KNC 979/58 o výmere 1790m2 určený podľa územného plánu na verejnoprospešnú stavbu – obecnú
komunikáciu/nebola Šutyová, Sedlák
Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov/: Rastislav Šofranko, Milan Strella, ,
Anna Fiľová, , RNDr. Lídia Brázová, Patrik Rapavý,
Vincent Krupský,
Za:
6 poslancov
Proti:
0 poslancov

Poslanci súhlasia s bezodplatným prevodom pozemku KNC 979/11 o výmere 3379 m2 a KNC
979/58 o výmere 1790m2 vo vlastníctve SPF, určený podľa územného plánu na verejnoprospešnú
stavbu – obecnú komunikáciu.
UZ.15/18

6. Žiadosť občanov na spomaľovacie prahy – vzhľadom na to bola daná žiadosť na políciu

Hlasovanie: OZ súhlasí s namontovaním spomaľovacích prahov/nebola Šutyová, Sedlák
Hlasovanie: prítomní: 6 poslancov/: Rastislav Šofranko, Milan Strella, ,
Anna Fiľová, , RNDr. Lídia Brázová, Patrik Rapavý,
Vincent Krupský,
Za:
6 poslancov
Proti:
0 poslancov

Poslanci súhlasia s namontovaním spomaľovacích prahov.
UZ.16/18

K bodu č. 14

Záver.
V závere starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.
Overovatelia:
RNDr. Lídia Brázová

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

Rastislav Šofranko

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

Zapísala: M. Švačová

Elena Franková
starostka obce
V Spišskom Hrušove, 11.6.2018

UZNESENIE
zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.6.2018
Prítomní poslanci: Rastislav Šofranko, Milan Strella, , Ing. Andrea Šutyová,
Anna Fiľová, , RNDr. Lídia Brázová, Patrik Rapavý, Ján Sedlák, Vincent
Krupský
Uznesenie č. 6/18
OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ konaného dňa 11.6.2018 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 č. 01/2018 a č. 02/2018.
6. Schválenie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2017.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie
II.polroku 2018.
8. Informácia o rekonštrukcii materskej školy, oprava mostu pri MŠ.
9. Úprava rozpočtu.
10. Žiadosť o zmenu Územného plánu obce.
11. Prejednanie sťažnosti.
12. Odpredaj akcii PVS Veolia.
13.Rôzne.
14.Záver.
Uznesenie č. 7/18
OZ schvaľuje za overovateľov: RNDr. Lídiu Brázovú a Rastislava Šofranka
a za návrhovú komisia: Ing. Andru Šutyovú a Jána Sedláka
Uznesenie č. 8/18
OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Spišský Hrušov za rok 2017 bez výhrad.
Uznesenie č. 9/18
OZ schvaľuje vysporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2017.
Uznesenie č. 10/18
OZ schvaľuje prevod zostatku peňažných prostriedkoch na účtoch a v pokladnici k 31.12.2017: do
rezervného fondu: 33 996,00 € /50% a do fondu rozvoja obce: 42 360,13 €.
Uznesenie č. 11/18
OZ schvaľuje použitie prostriedkov FRO a RF na kapitálové výdaje a odstránenie havarijného
stavu majetku obce v roku 2018.
Uznesenie č. 12/18
OZ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie 2.
pol.2018 a poverujú hl.kontrolóra na vykonanie týchto kontrol.
Uznesenie č. 13/18
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 a č.4.

Uznesenie č. 14/18
OZ súhlasí, aby Elena Franková zastupovala obec pri rokovaniach o odpredaji akcií Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., Poprad.
Uznesenie č. 15/18
OZ súhlasí s bezodplatným prevodom pozemku KNC 979/11 o výmere 3379 m2 a KNC 979/58
o výmere 1790m2 vo vlastníctve SPF, určený podľa územného plánu na verejnoprospešnú stavbu –
obecnú komunikáciu.
Uznesenie č. 16/18
OZ súhlasí s namontovaním spomaľovacích prahov.

OZ berie na vedomie:
 Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ dňa 12.3.2018.
 Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra č.1 a č.2/18.
 Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2017.
 Zostatok k 31.12.2017 na fondových účtoch obce.
 Informáciu o rekonštrukcii materskej školy a oprave mostu pri MŠ.



Žiadosť o zmenu Územného plánu obce.
 Prejednanie sťažnosti.

V Spišskom Hrušove, 11.6.2018
Elena Franková
starostka obce

