ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici konaného
dňa 22. apríla 2020 o 17.00 hod. v sále KD v Spišskej Teplici pri dodržaní Opatrení
súvisiacich s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou
Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.111 z 11.03.2020,
pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom
Svetovej zdravotníckej organizácie a na základe nariadení a odporúčaní na ochranu
verejného zdravia.
Starosta informoval, že na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 20.04.2020 bola zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vylúčená verejnosť. Obec zabezpečila informovanosť občanov zverejnením
zvukovej nahrávky zo zasadnutia.
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny. Starosta obce Ing. Radoslav Šeliga
privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že sú prítomní 9 poslanci z 9 a obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, oboznámil prítomných s programom.
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnení uznesení OZ
4. Správa o činnosti HKO za rok 2019
5. Rezervný fond – použitie finančných prostriedkov počas trvania mimoriadnej situácie
6. Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/2020
7. Určenie platu starostu obce
8. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu
9. Hodnotenie plnenia KPRSS za rok 2019
10. Správa o hospodárení spoločnosti Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. za rok 2019
11. Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
12. Žiadosť PDP Spišská Teplica – zriadenie vecného bremena
13. Žiadosť Štefana Andreidesa - zriadenie práva prechodu
14. Spoločný obecný úrad Svit - zmluva
15. Informácia o postupe starostu obce pri riešení ochorenia COVID-19
16. Rôzne + diskusia
17. Interpelácie poslancov
18. Záver
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest,
Ing. Ján Šeliga, Marek Červeň, Ing. Anna Schaleková

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo program zasadnutia.
2. Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2a) Návrhová komisia: Ing. Annu Schaleková a Ing. Ján Šeliga.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest,
Ing. Ján Šeliga, Marek Červeň, Ing. Anna Schaleková

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo členov návrhovej komisie Ing. Annu
Schalekovú a Ing. Jána Šeligu.
2b) Overovateľov zápisnice: Mareka Červeňa a Mgr. Zuzanu Maškulkovú.
Zapisovateľka: Viera Mencáková
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest,
Ing. Ján Šeliga, Marek Červeň, Ing. Anna Schaleková

Neprítomní:
Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo overovateľov zápisnice Mareka Červeňa,
Mgr. Zuzanu Maškulkovú a zapisovateľku Vieru Mencákovú.
3. Pri kontrole plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.02.2020 starosta obce
skonštatoval, že žiadne z prijatých uznesení nebolo ukladacieho charakteru. Informoval, že
prevod, vrátenie finančných prostriedkov z bežného účtu obce na rezervný účet obce vo

výške 15 047,75 € bol splnený, prevod finančných prostriedkov z rezervného účtu obce na
bežný účet obce v celkovej výške 30 000 € bol splnený, bol zahájený proces obstarania zmeny
a doplnku č. 6 k ÚPN-O Spišská Teplica pre parcely č. KN-C 2834/2 a 2839 s návrhom
zmeny funkčného využitia z poľnohospodárskej pôdy na výrobu, občiansku vybavenosť
a rekreáciu a taktiež bol zverejnený zámer na prenájom majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na úradnej tabuli a webovom sídle.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie kontrolu plnení uznesení zo
zasadnutia OZ zo dňa 12.02.2020.
4. Správa o činnosti HKO za rok 2019.
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 vypracoval hlavný kontrolór obce v zmysle § 18
písm. f) ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení a predložil
Obecnému zastupiteľstvu obce Spišská Teplica.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
HKO Spišská Teplica za rok 2019.
5. Rezervný fond – použitie finančných prostriedkov počas trvania mimoriadnej situácie.
Starosta informoval o použití finančných prostriedkov počas trvania mimoriadnej situácie,
kedy podľa ustanovenia §36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19 s účinnosťou od 4.4.2020 sa upravuje možnosť použitia prostriedkov RF. Podľa § 36
Opatrenia pre územnú samosprávu - Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia
pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu
bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje
financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest,
Ing. Ján Šeliga, Marek Červeň, Ing. Anna Schaleková

Neprítomní:
Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo čerpanie rezervného fondu obce na
základe nového zákona č. 67/2020 Z. z. na bežné výdavky.
6. Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/2020.
6a) Starosta informoval, že podľa informácií od ZMOS zo dňa 2.4.2020 bude očakávané
celoročné plnenie rozpočtu pre mestá a obce budúce mesiace budú znamenať výrazný prepad
príjmov, na ktorý budú musieť mestá a obce primerane reagovať."
Zároveň podľa prognózy RRZ by znamenalo výpadok v príjmovej časti rozpočtu obce pri

prepade HDP 10% cca 231 000€.
Pre udržanie vyrovnaného hospodárenia a zabezpečenie bežného chodu obce je potrebné
krátiť aj niektoré výdavky, z dôvodu obmedzenia konania spoločenských a športových
podujatí napr. aj v programe kultúrne služby a spoločenské akcie. Krátenie už schválených
dotácií je možné iba zrušením pôvodného uznesenia, ktoré bolo zapracované do rozpočtu na
rok 2020.
Z uvedeného dôvodu starosta navrhol zníženie dotácie pre DHZ na rok 2020 vo výške 3500 €.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest,
Ing. Ján Šeliga, Marek Červeň, Ing. Anna Schaleková

Neprítomní:
Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Spišská Teplica podľa VZN č. 10/2017 na rok 2020 pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská
Teplica vo výške 3500€. Zároveň týmto ruší uznesenie č. 87/2019.
6b) Starosta z hore uvedeného dôvodu navrhol zníženie dotácie pre FC LD Spišská Teplica na
rok 2020 vo výške 5000 €.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest,
Ing. Ján Šeliga, Marek Červeň, Ing. Anna Schaleková

Neprítomní:
Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Spišská Teplica podľa VZN č. 10/2017 na rok 2020 vo výške 5000 €. Zároveň týmto ruší
uznesenie č. 91/2019.
6c) Starosta predniesol návrh úpravy rozpočtu č. 1/2020.

Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

1

Zdržal sa:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Peter Šebest,
Ing. Ján Šeliga, Marek
Červeň, Ing. Anna Schaleková
Marcela Baranová

Neprítomní:
Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo návrh úpravy rozpočtu č. 1/2020 vo výške
83 270 € a celkový rozpočet ostáva vyrovnaný.
7. Určenie platu starostu.
Starosta obce vzhľadom na ťažkú súčasnú finančnú situáciu v súvislosti so šírením
koronavírusu Covid-19 a opatreniami vlády na celom území SR navrhol zníženie svojho platu
od 01.05.2020.
V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, §11 ods.
4 písm i) Obecné zastupiteľstvo určilo plat starostovi obce uznesením č. 113/2019 dňa
11.12.2019 zvýšený o 40% s účinnosťou od 1.1.2020.
Finančná komisia odporučila OZ schváliť zvýšenie o 20% mesačne s účinnosťou od 1.5.
2020.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest,
Ing. Ján Šeliga, Marek Červeň, Ing. Anna Schaleková

Neprítomní:
Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo plat starostovi Obce Spišská
Teplica – Ing. Radoslavovi Šeligovi podľa osobitného predpisu - zákona č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 1 a v zmysle § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený o
20% mesačne s účinnosťou od 1.5. 2020.

8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu.
MUDr. Mária Michalková - predsedníčka Komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ
oboznámila prítomných s výsledkom rokovania komisie, ktorá sa stretla dňa 21.04.2020 na
Obecnom úrade za účelom otvorenia a vyhodnotenia doručených obálok. Informovala, že
starosta obce Ing. Radoslav Šeliga prostredníctvom podateľne doručil v zákonom stanovenej
lehote na doporučených tlačivách podľa zákona č. 357/2004 Z. z. majetkové priznanie za rok
2019. Záver - Komisia skonštatovala splnenie zákonom stanovených povinností zo strany
starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie správu Komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce o tom, že Ing. Radoslav
Šeliga odovzdal doklady potvrdzujúce sumu príjmov, ktoré získal za predchádzajúci
kalendárny rok, v zákonom stanovenej lehote a na doporučenom tlačive, a tým splnil
zákonom stanovenú povinnosť verejného funkcionára.
9. Vyhodnotenie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb za rok 2019.
Prednostka obecného úradu informovala poslancov s aktivitami, ktoré sa uskutočnili podľa
plánu rozvoja sociálnych služieb za obdobie v roku 2019. Taktiež informovala, že v roku
2019 sa neuskutočnili 3 veci a to:
- zriadenie denného stacionára, pretože obec nemá k dispozícií vyhovujúce priestory na
zriadenie denného stacionára
- monitoring mládeže bez zamestnania
- zriadenie nocľahárne, pretože je potrebné doriešiť oficiálne zriadenie nocľahárne cez
PSK
Zdôraznila, že ku koncu roka 2020 bude vypracovaný nový komunitný plán obce.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie vyhodnotenie Komunitného
plánu rozvoja sociálnych služieb za rok 2019.
10. Správa o hospodárení spoločnosti Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. za rok 2019.
Správu o hospodárení spoločnosti Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. za rok 2019
predniesol starosta obce. Informoval o stave finančných prostriedkov k 31.12.2019 na bežnom
účte a stave v pokladne, spolu v sume 13.227,06 €, výnosoch za rok 2019 v sume 144.683,99
€ a nákladoch zo rok 2019 158.845,41 €. Výsledok hospodárenia je strata - 14.161,42 €. Celá
vytvorená strata bude ponechaná ako neuhradená do budúcich rokov.
Podiel zákaziek v roku 2019 boli tržby s.r.o. pre obec v celkovej hodnote 118.920,35 € čo činí
99,94 %, pre ostatných 68,34 € to je 0,06 %.
Poslankyňa Marcela Baranová sa informovala prečo sú mzdové náklady vyššie ako spotreba
materiálu? Starosta obce odpovedal, že obecné služby si účtujú aj za prácu, kde materiál
nenakupujú, napríklad údržba zelene v obci.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie správu o hospodárení za rok 2019
spoločnosti Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., registrovaný sociálny podnik.
11. Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce.
Starosta informoval o prenájme nehnuteľného majetku Obce Spišská Teplica, na ktorý sa
vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa – Obecné služby Spišská Teplica, s.r.o. –
reštaurácia. Vysvetlil aké sú dôvody hodné osobitného zreteľa:

1. Obec Spišská Teplica je 100% vlastníkom spoločnosti Obecné služby Spišská Teplica
s.r.o., registrovaný sociálny podnik.
2. Predmetné priestory nebudú slúžiť výlučne pre účely spoločnosti Obecné služby
Spišská Teplica s.r.o., registrovaný sociálny podnik, ale i pre Obec Spišská Teplica,
keďže budú k dispozícii pre komunitné aktivity a na usporadúvanie spoločenských
podujatí.
3. Pri prevádzke činnosti bude uplatnený sociálny aspekt, ktorým je zriadenie výdajne
jedál pre potreby obyvateľov obce.
Informoval, že zámer na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
schválený uznesením č. 21/2020 zo dňa 12.02.2020, na úradnej tabuli a webovom sídle obce
bol zverejnený 15 dní (13.2.-29.2.2020).
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest,
Ing. Ján Šeliga, Marek Červeň, Ing. Anna Schaleková

Neprítomní:
Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo prenájom nehnuteľného majetku Obce
Spišská Teplica, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa, pre Obecné služby
Spišská Teplica, s.r.o., registrovaný sociálny podnik.
Ide o nebytové priestory vo vlastníctve obce na prízemí v pravom krídle budovy (časť
reštaurácia a príslušenstvo) Obecného úradu a Kultúrneho domu v Spišskej Teplici, s. č.
454/3, nachádzajúcu sa v k. ú. Spišská Teplica, list vlastníctva č. 1. Účel prenájmu je
prevádzkovanie pohostinskej činnosti pre Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., registrovaný
sociálny podnik. Cena za prenájom je 12€/ročne.
12. Žiadosť PDP Spišská Teplica – zriadenie vecného bremena.
Starosta informoval, že Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici, listom
zo dňa 25.02.2020, požiadalo obec o zriadenie bezodplatného vecného bremena (VB) za
účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej
prípojky pre stavbu: „Mäsovýroba
a mliekovýroba“, ktorej umiestnenie je navrhnuté v areáli PDP Spišská Teplica, na parcele
KN-C 2041- ostatná plocha o výmere 13549 m2.
Vodovodná a kanalizačná prípojka budú uložené na parcele KN-C č. 4496 – ostatná
plocha o výmere 17069 m2 a na časti parcely KNC č. 5088 – ostatná plocha o výmere 3978
m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1 k. ú. Spišská Teplica. Trasa prípojok bude vedená od areálu
PDP v súbehu s miestnou komunikáciou ul. Lesná po napojenie na kanalizačnú a vodovodnú
sieť pri hranici zastavanej časti obce na ul. Lesnej.

Vecné bremeno sa navrhuje zriadiť bezodplatne. Vzhľadom k pomeru nákladov za
spracovanie znaleckého posudku pre zriadenie vecného bremena, ktorého cena sa
predpokladá vyššia, ako predpokladaná cena vecného bremena sa od spoplatnenia upúšťa.
Žiadateľ uhradí správny poplatok na podanie návrhu na zápis vecného bremena do listu
vlastníctva na Okresnom úrade Poprad odbore katastra.
Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici, požiadalo obec listom zo dňa
20.04.2020 o vydanie súhlasného stanoviska k vybudovaniu novej vetvy verejného
prepojovacieho vodovodu medzi existujúcim vodovodom z vodojemu Homôlka a vodovodom
na ul. Lesnej za účelom vydania územného rozhodnutia. Budúcim investorom by mala byť
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Vybudovanie prepojovacieho vodovodu bude slúžiť pre zásobovanie Mäsovýroby
a mliekovýroby a zároveň bude prínosom pre obyvateľov ul. Lesnej nakoľko dôjde
k zokruhovaniu vodovodov.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

1

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Ing. Ján Šeliga,
Marek Červeň, Ing. Anna Schaleková

Peter Šebest

Neprítomní:
Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo v zmysle §9a odst. 9 písm. c) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer zriadenia vecného bremena
na majetku Obce Spišská Teplica z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Jedná sa o zriadenie vecného bremena na parcelu KN-C č. 4496 – ostatná plocha o výmere
17069 m2 a časť parcely KN-C č. 5088 – ostatná plocha o výmere 3978 m2, ktoré sú
zapísané na LV č. 1 k. ú. Spišská Teplica.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je príprava výstavby vodovodnej a kanalizačnej
prípojky pre stavbu: „Mäsovýroba a mliekovýroba“ v areáli PDP Spišská Teplica.
13. Žiadosť Štefana Andreidesa – zriadenie práva prechodu.
Starosta informoval, že pán Štefan Andreides, Cintorínska 515/29, Spišská Teplica, podal
dňa 15.04.2020 opätovne upravenú žiadosť na zriadenie práva vjazdu cez pozemok
parcelné č. KN-C 2830 k. ú. Spišská Teplica, zapísaný na LV 1, druh pozemku ostatná
plocha. Pozemok susedí s pozemkami žiadateľa KN-C č.: 933/51 a 921/5 na ktorých
pripravuje výstavbu polyfunkčnej budovy (autoservisu). Dôvodom prípadu hodného
osobitného zreteľa je zriadenie prístupu – práva prejazdu na pozemky žiadateľa.
Obec požiadala listom zo dňa 08.02.2020 Okresný úrad v Poprade odbor katastra o zrušenie
obmedzenia (zapísané v poznámke na LV č.1) na uvedenú parcelu KN-C č. 2380 podľa §11
ods. 20 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Žiadosť bola odôvodnená
plánovaným rozvojom územia v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest,
Ing. Ján Šeliga, Marek Červeň, Ing. Anna Schaleková

Neprítomní:
Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo v zmysle §9a odst. 9 písm. c) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer zriadenia vecného bremena
(práva prejazdu) pre Štefana Andreidesa a Evu Andreidesovú, Cintorínska 515/29, Spišská
Teplica na majetok Obce Spišská Teplica z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pod
podmienkou výmazu poznámky z LV č.1 na zákaz nakladania s pozemkom podľa § 11 ods.
20 zákona SNR č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov k dátumu 05.06.2019.
Jedná sa o zriadenie vecného bremena na parcelu KN-C č. 2830 – ostatná plocha o výmere
404m2 zapísanej na LV č. 1 k. ú. Spišská Teplica.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je zabezpečenie prístupu ku stavbe autoservisu, ktorý
bude umiestnený na parcelách KN-C 933/51 a 921/5 k. ú. Spišská Teplica.
14. Spoločný obecný úrad Svit – zmluva.
Starosta informoval, že z dôvodu zmien na Spoločnom obecnom úrade vo Svite a zosúladenia
znenia platnej zmluvy s legislatívou predložil Spoločný obecný úrad návrh novej zmluvy,
ktorá nahradí doterajšiu.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:
Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest,
Ing. Ján Šeliga, Marek Červeň, Ing. Anna Schaleková

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo Dohodu o skončení platnosti Zmluvy o
zriadení Spoločného obecného úradu vo Svite zo dňa 03.03.2003 ku 31.5.2020 a Zmluvu
o zriadení spoločného obecného úradu vo Svite s účinnosťou od 1.6.2020.
15. Informácia o postupe starostu obce pri riešení ochorenia COVID – 19.
Starosta informoval, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej
republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z
11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie vydalo Ministerstvo vnútra SR, sekcia
krízového riadenia dňa 08.04.2020 usmernenie o postupe starostu pri riešení ochorenia
COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách. Obec Spišská Teplica je zaradená
v atlase rómskych komunít, približne 520 obyvateľov je z MRK. Poslanci OZ ako členovia
krízového štábu obce sú informovaní o postupe a úlohách obce v súlade s ustanovením §5
písm. f) zákona č. 387/2002 z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie informáciu o postupe starostu pri
riešení ochorenia COVID-19.
16. Príspevky do diskusie neboli žiadne.
17. Interpelácie poslancov neboli prednesené.
18. Záver: Starosta poďakoval poslancom za účasť a spoluprácu a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:
Zapísala:

Mgr. Zuzana Maškulková, Marek Červeň
Viera Mencáková

V Spišskej Teplici 28.04.2020

v. r.
.....................................................
Ing. Mária Klára Martinková
prednostka OÚ

v. r.
....................................................
Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce

