
 
 

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 6.8.2018 
v Spišskom Hrušove 

 
 

P r o g r a m  
 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie. 
4. Kontrola plnenia uznesení. 
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce 

funkčné obdobie - v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

6.  Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie – v 
súlade s § 11 ods. 3 
písm. d) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

7. Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra. 
8. Žiadosť o predaj pozemkov. 
9. Návrh na schválenie poplatku za sobášenie. 
10. Zmena rozpočtu. 
11.Rôzne. 

         12.Záver.   

 
                    

 Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
    Prítomní poslanci:  Rastislav Šofranko,  Ing. Andrea Šutyová,  
                                    Anna Fiľová, , RNDr. Lídia Brázová, Ján Sedlák, Vincent   
   Krupský, Ing. Stanislav Kavulič 
                             
                                 

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 6.8.2018: 
 
Hlasovanie: prítomní:       5 poslancov/: Rastislav Šofranko,   

 RNDr. Lídia Brázová,  
Vincent Krupský, Ján Sedlák, Ing. Stanislav Kavulič                                                  

Za:             5 poslancov 
                        Proti:         0 poslancov 
Poslanci schválili program zasadnutia OZ. 
 
UZ.17/18 
 
 
K bodu č. 3 
      
  Overovatelia:  Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák 
  Návrhová komisia: Vincent Krupský, Rastislav Šofranko 
 
Hlasovanie: prítomní:       5 poslancov/: Rastislav Šofranko,   

 RNDr. Lídia Brázová,  
Vincent Krupský, Ján Sedlák, Ing. Stanislav Kavulič                                                  

Za:             5 poslancov 
                        Proti:         0 poslancov 
 
    Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.  
 
UZ.18/18 

 
K bodu č.4 
  
 Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia z 11.6.2018  č.6-16/18sú splnené. 
 
 
K bodu č.5 
 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce funkčné 
obdobie - v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z.n.p. 

 
 

Rozsah úväzku starostu obce na budúce volebné obdobie: plný úväzok a plat starostu 
v zmysle Zákona  č.253/1994 Z.z. 
 

Hlasovanie: prítomní:       5 poslancov/: Rastislav Šofranko,   
 RNDr. Lídia Brázová,  
Vincent Krupský, Ján Sedlák, Ing. Stanislav Kavulič                                                  

Za:             5 poslancov 
                        Proti:         0 poslancov 

 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili plný úväzok starostu v nasledujúcom 
volebnom období  r.2018 – 2022 a plat starostu v zmysle Zákona  č.253/1994 
Z.z. 
UZ.19/18 



 
 

K bodu č. 6  
 

Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie – v súlade s § 
11 ods. 3 písm. d) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
a určenie volebného obvodu 

 
 
Schválenie a počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie: 

- možnosť je od 7-9 
- návrh hlasovania za 9 poslancov  
 

Hlasovanie: prítomní:       5 poslancov/: Rastislav Šofranko,   
 RNDr. Lídia Brázová,  
Vincent Krupský, Ján Sedlák, Ing. Stanislav Kavulič                                                  

Za:             5 poslancov 
                        Proti:         0 poslancov 

 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili  9 poslancov do obecného zastupiteľstva v jednom 
volebnom obvode pre  volebné obdobie r.2018 – 2022. 

  
UZ.20/18 

 
 
K bodu č. 7  
- prišla Ing. Šutyová a A.Fiľová /17.31 hod. 
 

Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra.  
 

- správa je prílohou zápisnice 
 
Hl.kontrolór obce Ing. František Stanislav oboznámil OZ so Správou o výsledkoch kontrolnej 
činnosti č.02/2018/OcZ: Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti využívania verejných 
financií v prevádzke motorových vozidiel obce. Kontrolou bolo zistené, že obec vlastní 
a prevádzkuje osob.mot.vozidlá Ford Focud a Dacia Lokan, traktor Zetor vrátane vlečky 
a príslušenstva. Okrem toho prevádzkuje na základe zmluve o výpožičke so SR-MV SR – Hasičský 
automobil IVECO. Porovnaním skutočne vykazovanej spotreby s normovanou spotrebou podľa 
technického preukazu bola zistená nadspotreba poh.hmôt pri osob. motorových vozidlách. 
Hl.kontrolór na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku odporúča vydať 
vnútorný predpis upravujúci prevádzku motorových vozidiel obce.  
 
P. starostka uviedla, že hneď na začiatku už videla, že je spotreba vyššia a informovala sa na 
predajni, kde jej bolo povedané, že auto je v zábehu a že sa to upraví po 3000 – 15 000 km. Keďže  
sa tak nestalo, žiadala p. starostka o stanovisko priamo výrobcu Ford. Ten dal stanovisko: Uvedené 
nedostatky sú merané v laboratóriu podľa platnej EU legislatívy, kde cieľom tejto metódy bohužiaľ 
nie je namerať reálnu hodnotu spotrebu paliva v plnej premávke, ale stanoviť laboratórnu hodnotu. 
Samozrejme v realite sa spotreba paliva môže výrazne odlišovať o čom hovorí aj materiál 
z ministerstva dopravy, ktorý je priložený a ktorý sa odporúča využiť aj v našej obci.   
 
Poslanci berú na vedomie. 
 
 
 



 
 

K bodu č. 8 
 

Žiadosť o predaj pozemkov. 
 

a) žiadosť p.Jenču a p.Kavuliča – pozemok č. 282/2 
 
- cez pozemok č.282/2 vedú inžinierske siete, vodovod, kanalizácia a hydrant, ku ktorým 
musí mať obec voľný prístup 
- cez daný pozemok vedie prístupová cesta k rodinnému domu 
 
 
 
Hlasovanie za odpredaj – prenájom p.Jenčovi 
 
 

Hlasovanie: prítomní:       7 poslancov/: Rastislav Šofranko, Ing. Andrea Šutyová  
 RNDr. Lídia Brázová, Anna Fiľová 
Vincent Krupský, Ján Sedlák, Ing. Stanislav Kavulič                                                  

Za:             0 poslancov 
                        Proti:         7 poslancov 
 
OZ nevyhovuje žiadosti o kúpu  pozemku 

 
 
 
Hlasovanie za odpredaj p.Kavuličovi 
 

Hlasovanie: prítomní:       7 poslancov/: Rastislav Šofranko, Ing. Andrea Šutyová  
 RNDr. Lídia Brázová, Anna Fiľová 
Vincent Krupský, Ján Sedlák, Ing. Stanislav Kavulič                                                  

Za:             0 poslancov 
                        Proti:         7 poslancov 
 
OZ nevyhovuje žiadosti o kúpu  pozemku 

 
 
 
 

b) IBV Lenkava 
- žiadosť L.Múdreho o ešte jeden pozemok na Lenkave 
- odpoveď v zmysle, že OZ berie na vedomie a nie je za to, aby jeden mal 2pozemky 
a inému sa neujde ani jeden, vzhľadom nato že sú v evidencii ďalšie žiadosti   
 
- upozorniť p. Hamračka – má pastvinu, treba to aspoň postrapatorovať, aby voda lepšie 

vsiakovala 
 

 
 
 
 
 
K bodu č. 9 



 
 

 
Návrh na schválenie poplatku za sobášenie. 

 
- poplatok v rámci SADZOBNÍKA CIEN (SLUŽIEB) OBCE  SPIŠSKÝ HRUŠOV 
- poplatok na nevyhnuté výdavky na zabezpečenie občianskeho sobášneho obradu mimo určenej 
sobášnej miestnosti vo výške 150,00 € 
- vzhľadom na to, že takéto miesto je potrebné na sobáš pripraviť 
 
 
Hlasovanie: prítomní:       7 poslancov/: Rastislav Šofranko, Ing. Andrea Šutyová  

 RNDr. Lídia Brázová, Anna Fiľová 
Vincent Krupský, Ján Sedlák, Ing. Stanislav Kavulič                                                  

Za:             7 poslancov 
                        Proti:         0 poslancov 
 
Prítomní poslanci schválili poplatok na nevyhnuté výdavky na zabezpečenie občianskeho sobášneho 
obradu mimo určenej sobášnej miestnosti vo výške 150,00 € aktualizovaním  Sadzobníka cien (služieb) 
obce Spišský Hrušov. 
 
UZ.21/18 
 
 
 
K bodu č. 10 
 
 

Zmena rozpočtu. 
Rozpočtové opatrenie č. 6/18: použitie prostriedkov Rezervného fondu a Fondu rozvoja obce na 
kapitálové výdavky – Výstavba IBV Lenkava v sume 71.356,13 € 
Rozpočtové opatrenie č.7/18: ide o presun v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a výdaje – navýšenie IBV Lenkava, projekt, Rekonštrukcia MŠ: dohoda 
projektového manažéra, navýšenie v súvislosti s voľbami, navýšenie osobných nákladov na 
zamestnancov cez UPSVaR – spoluúčasť na projektoch, poníženie na oddiely: Rekonštrukcia MŠ 
vzhľadom na to, že financovanie tohto roku nebude. 
 
Celkové príjmy po úprave: 1 174 381,74 € 
Celkové výdaje po úprave: 1 174 381,74 €  
 
Hlasovanie: prítomní:       7 poslancov/: Rastislav Šofranko, Ing. Andrea Šutyová  

 RNDr. Lídia Brázová, Anna Fiľová 
Vincent Krupský, Ján Sedlák, Ing. Stanislav Kavulič                                                  

Za:             7 poslancov 
                        Proti:         0 poslancov 
 
    Prítomní poslanci schválili Rozpočtové opatrenie č.6/18 a č.7/18 
UZ.22/18 
 
Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 5/18 z 13.6.2018 berie OZ na vedomie: boli tu zapracované 
menšie presuny, príjem a výdaj dotačných prostriedkov z UPSVaR, Grant Volkswagen, DPO – 
DHZ. 
 
 



 
 

 
K bodu č. 11 
 

Rôzne. 
 
 
 
K bodu č. 12 
 

 

Záver. 
 
V závere starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí. 

 
 
Overovatelia: 
 
           Ing. Stanislav Kavulič                                   ............................................. 
 
           Ján Sedlák                                                      ............................................. 
 
 
 
Zapísala: M. Švačová 
 
 
 
 
                                                                                                       Elena Franková 
                                                                                                         starostka obce 
 
 
V Spišskom Hrušove, 6.8.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

U Z N E S E N I E 
zo  zasadnutia OZ konaného dňa 6.8.2018 

 
 
Prítomní poslanci: Rastislav Šofranko,  Ing. Andrea Šutyová,  
                                    Anna Fiľová, , RNDr. Lídia Brázová, Ján Sedlák, Vincent   
   Krupský, Ing. Stanislav Kavulič 
Uznesenie č. 17/18 

OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 6.8.2018 s týmto programom:  
1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie. 
4. Kontrola plnenia uznesení. 
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce funkčné obdobie - v súlade 

s §11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
6.  Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie – v súlade s § 11 ods. 3 

písm. d) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
7. Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra. 
8. Žiadosť o predaj pozemkov. 
9. Návrh na schválenie poplatku za sobášenie. 
10. Zmena rozpočtu. 
11.Rôzne. 

            12.Záver.   
.   

        
Uznesenie č. 18/18 
OZ schvaľuje za overovateľov: Ing. Stanislava Kavuliča, Jána Sedláka 
 a za návrhovú komisia: Vincenta Krupského, Rastislava Šofranka 
 
Uznesenie č. 19/18 

OZ schvaľuje plný úväzok starostu v nasledujúcom volebnom období  r.2018 – 2022 a plat 
starostu v zmysle Zákona  č.253/1994 Z.z. 

 
 
 
Uznesenie č. 20/18 
OZ schvaľuje 9 poslancov do obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode pre  volebné 
obdobie r.2018 – 2022. 
 
Uznesenie č. 21/18 
OZ  schvaľuje poplatok na nevyhnuté výdavky na zabezpečenie občianskeho sobášneho obradu 
mimo určenej sobášnej miestnosti vo výške 150,00 € aktualizovaním  Sadzobníka cien (služieb) 
obce Spišský Hrušov. 
 
Uznesenie č. 22/18 
OZ  schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.6/18 a č.7/18. 
 
 
 
OZ berie na vedomie: 

 Kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ dňa 11.6.2018. 
 Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolóra č.2/2018OcZ. 



 
 

 Neschválenie odpredaja pozemku p.Jenčovi a p.Kavuličovi 
 Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 5/18. 
 Žiadosť p. Lukáša Múdreho o kúpu pozemku. 

 
 
 

V Spišskom Hrušove,  6.8.2018                
 
 
                        Elena Franková 

                                                                                               starostka obce                                                         


