UZNESENIE
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. septembra 2017 v zasadačke
KD Spišská Teplica

Uznesenie č. 124/2017
K bodu č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva.

..........................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 125/2017
K bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
schvaľuje
členov návrhovej komisie – Janu Ďurišovú a Ing. Pavla Pinteka.

........................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 126/2017
K bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
schvaľuje
overovateľov zápisnice – Annu Nemčkovú a Ing. Gabrielu Olekšákovú a za zapisovateľa
Ing. Miroslava Hrica.

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

Uznesenie č. 127/2017
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K bodu č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 05.09.2017.

........................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 128/2017
K bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
schvaľuje
návrh VZN č. 10/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce s účinnosťou od 06.10.2017.

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

Uznesenie č. 129/2017
K bodu č. 5
Obec Spišská Teplica, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
§ 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov:
1. Prerokovala návrh Zmeny a doplnku č.4 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA, ktorú
vypracoval Ing. arch. Martin Baloga, PhD., reg. číslo: 2090 AA, autorizovaný
architekt.
2. Berie na vedomie stanovisko o prerokovaní, výsledky prerokovania
a výsledky preskúmania Okresným úradom Prešov, Odborom výstavby
a bytovej politiky, oddelením územného plánovania, Námestie mieru 3, 081 92
Prešov, zo dňa 19.09.2017, pod č.: OÚ-PO-OVBP1-2017/037627/092560
3. Súhlasí s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach
z vyhodnotenia prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č.4 ÚPN-O SPIŠSKÁ
TEPLICA.
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4. Schvaľuje podľa § 27 ods.3 stavebného zákona, § 31 ods.1 stavebného zákona
a § 11 ods.4 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Zmenu a doplnok č.4 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA,
5. Vydáva v súlade s § 6 ods.2 a uznáša sa v súlade s § 11 ods.4 písm. g) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
Všeobecnom záväznom nariadení obce č.11/2017, ktorým sa vyhlasuje
v súlade s § 27 ods. 3 stavebného zákona, záväzná časť Zmeny a doplnku č.4
ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA.
6. Ukladá zverejniť záväznú časť Zmeny a doplnku č.4 ÚPN-O SPIŠSKÁ
TEPLICA,
a) podľa § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona, vyvesením na úradnej tabuli obce
najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom
Zodpovedný:Ing. Miroslav Hric
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
Termín: do dvoch týždňov od schválenia VZN
b) podľa § 27 ods. 4 písm. b) stavebného zákona, doručením dotknutým orgánom
štátnej správy
Zodpovedný: Ing. Miroslav Hric
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
Termín: do dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti VZN
c) vyhotoviť o obsahu Zmeny a doplnku č.4 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA, v súlade s §
28 ods.5 stavebného zákona, registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení
doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako ústrednému
orgánu územného plánovania
Zodpovedný: Ing. Miroslav Hric
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
Termín: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti VZN
d) označiť schválenú Zmenu a doplnok č.4 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA, v zmysle § 28
ods.1 stavebného zákona Zodpovedný: Ing. Miroslav Hric
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
Termín: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti VZN
e) uložiť schválenú Zmenu a doplnok č.4 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA v obci, na
stavebnom úrade a Okresnom úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky v
zmysle § 28 ods.3 a 4 stavebného zákona,
Zodpovedný: Ing. Miroslav Hric
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
Termín: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti VZN
........................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
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Uznesenie č. 130/2017
K bodu č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
schvaľuje
1. zámer na prevod vlastníctva majetku Obce Spišská Teplica z dôvodu hodného
osobitného zreteľa - pozemku KN-C parc. č. 971/99, druh pozemku orná pôda o
výmere 164 m², zapísaného na LV č. 1, nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Teplica p.
Martinovi Valentíkovi a manž. Eve Valentíkovej, rod. Dikantovej, obaja trvale bytom
Spišská Teplica, Podhrádok 461/6.
2. spôsob prevodu vlastníctva majetku priamym predajom.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje OZ v Sp. Teplici skutočnosť, že v minulosti
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici dňa 22. 10. 2014 schválilo Uznesením Obce Spišská
Teplica č. 44/2014 predaj predmetnej parcely bez uvedenia spôsobu prevodu majetku, ako aj
nedodržanie spôsobu postupu obce vrámci zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
nesk. predpisov. Následne na to bola s kupujúcimi uzatvorená kúpna zmluva, ktorá
neobsahovala spôsob prevodu majetku.
Kupujúci v dobrej viere uhradili v pravidelných mesačných splátkach celú dohodnutú kúpnu
cenu, čo predstavuje sumu 3.488,28 €. Predmetný pozemok kupujúci doposiaľ dlhodobo
užívajú na účely záhrady.
....................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 131/2017
K bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
A.schvaľuje
v zmysle §9a ods.8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišská Teplica a to
novovytvorenej parcely registra KN-C č. 1036/46 o výmere 60 m2, zastavené plochy a
nádvoria v k.ú. Spišská Teplica, oddelením z pôvodnej parcely č. 1036/46 na základe
geometrického plánu č. 58/2016 zo dňa 02.12.2016 vypracovaného Ing. Auréliou
Basaríkovou, za odplatu vo výške 100,80 € do bezpodielového vlastníctva manželov,
Vieroslavovi Slušnému a Marte Slušnej, obaja bytom Svitská 644/4, 059 34 Spišská Teplica
(aj ako nadobúdatelia alebo oprávnení užívatelia), pričom novovytvorená parcela č. 1036/46
tvorí svojím umiestnením spolu s pozemkom – parcela registra KN-C 1036/94 na ktorej je
umiestnený rodinný dom č. 644, zastavané plochy a nádvoria, parcela KN-C 1036/3, ostatná
plocha v k.ú. Spišská Teplica vo vlastníctve nadobúdateľov, jeden funkčný nedeliteľný celok
– dvor ku rodinnému domu súpisné číslo 644.
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B. ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy, kde účastníkmi zmluvy budú obec Spišská Teplica
ako predávajúci a manželia Vieroslav Slušný a Marta Slušná, obaja bytom Svitská 644/4,
059 34 Spišská Teplica ako kupujúci. Kúpna cena prevádzaného novovytvoreného pozemku
č. 1036/46 o výmere 60 m2, zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Spišská Teplica je 100,80 €.
...........................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 132/2017
K bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
A.schvaľuje
v zmysle §9a ods.8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišská Teplica a to
novovytvorenej parcely registra KN-C č. 1036/51 o výmere 63 m2, zastavené plochy a
nádvoria v k.ú. Spišská Teplica, oddelením z pôvodnej parcely č. 1036/51 na základe
geometrického plánu č. 58/2016 zo dňa 02.12.2016 vypracovaného Ing. Auréliou
Basaríkovou, za odplatu vo výške 105,84 € do bezpodielového vlastníctva manželov, Ing.
Petrovi Pajonkovi a Mgr. Valérii Pajonkovej, obaja bytom Svitská 646/6, 059 34 Spišská
Teplica (aj ako nadobúdatelia alebo oprávnení užívatelia), pričom novovytvorená parcela
č. 1036/51 tvorí svojím umiestnením spolu s pozemkom – parcela registra KN-C 1036/66 na
ktorej je umiestnený rodinný dom č. 646, zastavané plochy a nádvoria, parcela KN-C 1036/4,
ostatná plocha, parcela KN-C 1036/92, ostatná plocha v k.ú. Spišská Teplica vo vlastníctve
nadobúdateľov, jeden funkčný nedeliteľný celok – dvor ku rodinnému domu súpisné číslo
646.
B. ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy, kde účastníkmi zmluvy budú obec Spišská Teplica
ako predávajúci a manželia Ing. Peter Pajonk a Mgr. Valéria Pajonková, obaja bytom Svitská
646/6, 059 34 Spišská Teplica ako kupujúci. Kúpna cena prevádzaného novovytvoreného
pozemku č. 1036/51 o výmere 63 m2, zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Spišská Teplica je
105,84 €.
.......................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 133/2017
K bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
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A.schvaľuje
v zmysle §9a ods.8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišská Teplica a to
novovytvorenej parcely registra KN-C č. 1036/103 o výmere 63 m2, zastavené plochy a
nádvoria v k.ú. Spišská Teplica, oddelením z pôvodnej parcely č. 1036/51 na základe
geometrického plánu č. 58/2016 zo dňa 02.12.2016 vypracovaného Ing. Auréliou
Basaríkovou, za odplatu vo výške 105,84 € do bezpodielového vlastníctva manželov, Ing.
Jozefovi Zacherovi a Mgr. Darine Zacherovej, obaja bytom Svitská 648/8, 059 34 Spišská
Teplica (aj ako nadobúdatelia alebo oprávnení užívatelia), pričom novovytvorená parcela č.
1036/103 tvorí svojím umiestnením spolu s pozemkom – parcela registra KN-C 1036/78 na
ktorej je umiestnený rodinný dom č. 648, zastavané plochy a nádvoria, parcela KN-C 1036/8,
ostatná plocha, parcela KN-C 1036/93, ostatná plocha v k.ú. Spišská Teplica vo vlastníctve
nadobúdateľov, jeden funkčný nedeliteľný celok – dvor ku rodinnému domu súpisné číslo
648.
B. ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy, kde účastníkmi zmluvy budú obec Spišská Teplica
ako predávajúci a manželia Ing. Jozef Zacher a Mgr. Darina Zacherová, obaja bytom Svitská
648/8, 05934 Spišská Teplica ako kupujúci. Kúpna cena prevádzaného novovytvoreného
pozemku č. 1036/103 o výmere 63 m2, zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Spišská Teplica je
105,84 €.
...................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 134/2017
K bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
A.schvaľuje
v zmysle §9a ods.8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišská Teplica a to
novovytvorenej parcely registra KN-C č. 1036/99 o výmere 51 m2, zastavené plochy a
nádvoria v k.ú. Spišská Teplica, oddelením z pôvodnej parcely č. 1036/45 na základe
geometrického plánu č. 58/2016 zo dňa 02.12.2016 vypracovaného Ing. Auréliou
Basaríkovou, za odplatu vo výške 85,68 € do vylúčneho vlastníctva Ing. Jána Štefaňáka,
bytom Svitská 650/10, 059 34 Spišská Teplica (aj ako nadobúdateľ alebo oprávnený
užívateľ), pričom novovytvorená parcela č. 1036/99 tvorí svojím umiestnením spolu
s pozemkom – parcela registra KN-C 1036/81 na ktorej je umiestnený rodinný dom č. 650,
zastavaná plocha a nádvorie, parcela KN-C 1036/21, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú.
Spišská Teplica vo vlastníctve nadobúdateľa, jeden funkčný nedeliteľný celok – dvor ku
rodinnému domu súpisné číslo 650.
B. ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy, kde účastníkmi zmluvy budú obec Spišská Teplica
ako predávajúci a Ing. Ján Štefaňák bytom Svitská 650/10, 059 34 Spišská Teplica ako
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kupujúci. Kúpna cena prevádzaného novovytvoreného pozemku č. 1036/99 o výmere 51 m2,
zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Spišská Teplica je 85,68 €.
......................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 135/2017
K bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
A.schvaľuje
v zmysle §9a ods.8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišská Teplica a to
novovytvorenej parcely registra KN-C č. 1036/100 o výmere 57 m2, zastavené plochy a
nádvoria v k.ú. Spišská Teplica, oddelením z pôvodnej parcely č. 1036/45 na základe
geometrického plánu č. 58/2016 zo dňa 02.12.2016 vypracovaného Ing. Auréliou
Basaríkovou, za odplatu vo výške 95,76 € do bezpodielového vlastníctva manželov, Ing.
Štefana Krála a Ing. Viktórie Královej, obaja bytom Svitská 652/12, 059 34 Spišská Teplica
(aj ako nadobúdatelia alebo oprávnení užívatelia), pričom novovytvorená parcela č. 1036/100
tvorí svojím umiestnením spolu s pozemkom – parcela registra KN-C 1036/83 na ktorej je
umiestnený rodinný dom č. 652, zastavané plochy a nádvoria, parcela KN-C 1036/16
zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Spišská Teplica vo vlastníctve nadobúdateľov, jeden
funkčný nedeliteľný celok – dvor ku rodinnému domu súpisné číslo 652.
B. ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy, kde účastníkmi zmluvy budú obec Spišská Teplica
ako predávajúci a manželia Ing. Štefan Král a Ing. Viktória Králová, obaja bytom Svitská
652/12, 059 34 Spišská Teplica ako kupujúci. Kúpna cena prevádzaného novovytvoreného
pozemku č. 1036/100 o výmere 57 m2, zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Spišská Teplica je
95,76 €.
........................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 136/2017
K bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
A.schvaľuje
v zmysle §9a ods.8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišská Teplica a to
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novovytvorenej parcely registra KN-C č. 1036/98 o výmere 75 m2, zastavené plochy a
nádvoria v k.ú. Spišská Teplica, oddelením z pôvodnej parcely č. 1036/45 na základe
geometrického plánu č. 58/2016 zo dňa 02.12.2016 vypracovaného Ing. Auréliou
Basaríkovou, za odplatu vo výške 126 € do výlučného vlastníctva Ing. Eduardovi Dikantovi,
bytom Svitská 642/2, 059 34 Spišská Teplica (aj ako nadobúdateľ alebo oprávnený užívateľ),
pričom novovytvorená parcela č. 1036/98 tvorí svojím umiestnením spolu s pozemkom –
parcela registra KN-C 1036/64 na ktorej je umiestnený rodinný dom č. 642, zastavané plochy
a nádvoria, parcela KN-C 1036/2, zastavané plochy a nádvoria, parcela KN-C 1036/27 orná
pôda v k.ú. Spišská Teplica vo vlastníctve nadobúdateľa, jeden funkčný nedeliteľný celok –
dvor ku rodinnému domu súpisné číslo 642.
B. ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy, kde účastníkmi zmluvy budú obec Spišská Teplica
ako predávajúci a Ing. Eduard Dikant, Svitská 642/2, 059 34 Spišská Teplica ako kupujúci.
Kúpna cena prevádzaného novovytvoreného pozemku č. 1036/98 o výmere 75 m2, zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Spišská Teplica je
126 €.
......................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 137/2017
K bodu č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
A.schvaľuje
v zmysle §9a ods.8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišská Teplica a to
novovytvorenej parcely registra KN-C č. 1036/101 o výmere 14 m2, zastavené plochy a
nádvoria v k.ú. Spišská Teplica, oddelením z pôvodnej parcely č. 1036/45 na základe
geometrického plánu č. 58/2016 zo dňa 02.12.2016 vypracovaného Ing. Auréliou
Basaríkovou, za odplatu vo výške 23,52 € do bezpodielového vlastníctva manželov Jána
Kalinaya a Lenky Kalinayovej, obaja bytom Krátka 757/37, 059 34 Spišská Teplica (aj ako
nadobúdatelia alebo oprávnení užívatelia), pričom novovytvorená parcela č. 1036/101 tvorí
svojím umiestnením spolu s pozemkom – parcela registra KN-C 1036/20 pod drobnou
stavbou, orná pôda, oboje v k.ú. Spišská Teplica vo vlastníctve nadobúdateľov, jeden
funkčný nedeliteľný celok.
B. ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy, kde účastníkmi zmluvy budú obec Spišská Teplica
ako predávajúci a manželia Ján Kalinay a Lenka Kalinayová, bytom Krátka 757/37, 059 34
Spišská Teplica ako kupujúci. Kúpna cena prevádzaného novovytvoreného pozemku č.
1036/101 o výmere 14 m2, zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Spišská Teplica je 23,52 €.
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.....................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 138/2017
K bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
schvaľuje
vnútorný predpis: „Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Spišská Teplica“.
.....................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 139/2017
K bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
zriaďuje
Komisiu pre sťažnosti v podmienkach Obce Spišská Teplica a
volí členov Komisie pre sťažnosti v podmienkach Obce Spišská Teplica v 5 člennom zložení
(3 členovia, 2 náhradníci):
1. Tomáš Buc
2. Marek Červeň
3. Jana Ďurišová
4. Ing. Gabriela Olekšáková
5. MUDr. Mária Michalková

.....................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 140/2017
K bodu č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici

UZNESENIE
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. septembra 2017 v zasadačke
KD Spišská Teplica

schvaľuje
zámer výmeny kotlovej technológie v Kultúrnom dome a spracovanie rozpočtového opatrenia
na realizáciu uvedeného zámeru.

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

Uznesenie č. 141/2017
K bodu č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
schvaľuje
príspevok vo výške 700€ na vydanie knihy Krajina Rómov II. – Ladislav Čonka – Popala pre
Rómske internetové rádio, Bebravská 8, 82107 Bratislava.
.....................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 142/2017
K bodu č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
schvaľuje
predĺženie nájmu nebytových priestorov Caffe baru p. G. Červeňovej do 31.12.2018.

.....................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 143/2017
K bodu č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici

UZNESENIE
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. septembra 2017 v zasadačke
KD Spišská Teplica

schvaľuje
prenájom zasadačky kultúrneho domu, pani Kataríne Šebestovej na deň 28. októbra 2017.
.....................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 144/2017
K bodu č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
berie na vedomie
Terénny sociálny program obce Spišská Teplica
.....................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 145/2017
K bodu č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
schvaľuje
prenájom nehnuteľného majetku – pozemku v celosti, parcela č. KN-E 2032 o výmere 2954
m² v k.ú. Spišská Teplica, vlastníkom ktorej je Rímskokatolícka cirkev (farnosť Spišská
Teplica) zapísaného na LV č. 995, druh pozemku trval= trávnaté porasty o výmere 2954 m²
do nájmu Obce Spišská Teplica za cenu nájmu max. do 500€ za rok za celú parcelu, s dobou
nájmu na 10 rokov.

.....................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 146/2017
K bodu č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
schvaľuje

UZNESENIE
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. septembra 2017 v zasadačke
KD Spišská Teplica

dlhodobý prenájom priestorov v budove MŠ s účinnosťou od 01.10.2017, podľa výsledkov
výberového konania, ktoré vykonalo riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou,
Školská 311, Spišská Teplica.
.....................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce

V Spišskej Teplici. 22.09.2017
Návrhová komisia: Jana Ďurišová
Ing. Pavol Pintek

