UZNESENIE č. 5/2015
zo zasadnutia OZ konaného 18.3.2015 v Spišskej Teplici
v zasadačke KD Spišská Teplica
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici:
a) berie na vedomie:
1. Správu o hospodárení k 18.03.2015
2. Cenovú ponuku na ošetrenie stromov na cintoríne firmy STROMSERVIS, s.r.o.,
Partizánska 697/59, Poprad
3. Spoluprácu s TV Poprad na jednorazové príspevky obce v sume 110 €/príspevok
4. Doplnenie Obce Spišská Teplica do Spoločného obecného úradu Svit (stavebného
úradu) od 01.03.2015
5. Žiadosť občianskeho združenia Galaxia o umožnenie organizovania pretekov
v areáli Základnej školy 27.6.2015
6. Správy kontrolóra obce – Správa z 13.3.2015 a Správa o kontrolnej činnosti
kontrolóra Obce Spišská Teplica za rok 2014
b) schvaľuje:
1. Členov návrhovej komisie MUDr. Máriu Michalkovu a Mareka Červeňa
2. Overovateľov zápisnice Ondreja Dunaja Jurču a Ing. Dušana Jakubčáka
3. Upravený program – doplnený bod č. 4 o určenie platu hlavného kontrolóra obce
4. Plat starostu v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch v obci a primátorov miest v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s prihliadnutím na § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov vo výške 1699 € od 01.01.2015
5. Plat hlavného kontrolóra obce Spišská Teplica v roku 2015 vo výške 133 € v súlade
s § 18 c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov so
spätnou platnosťou od 01.01.2015
6. Úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 vo výške 36 500 € na presun
finančných prostriedkov do rozpočtu obce ako príjmovú položku – finančné
operácie 454001.
Úprava rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 vo výdavkovej časti kapitálové
investície – rekonštrukcia Kultúrneho domu v Spišskej Teplici vo výške 36 500 €
7. Presun finančných prostriedkov z rezervného účtu na bežný účet vo výške 36 500 €
8. Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015
9. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu a prílohu č. 1 k Dodatku k zmluve
o dodávke plynu medzi SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava a Obcou Spišská
Teplica
10. Zmluvu o nájme a prenájme nebytových priestorov medzi Obcou Spišská Teplica
a Združením FC Spišská Teplica L.D. na dobu určitú do 30.6.2017 s trojmesačnou
výpovednou lehotou.
11. Vytvorenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v zložení: MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková
a Marek Červeň.

12. Finančnú čiastku na drevo – 6 m3 pre Jána Čonku, Družstevná 194, Spišská
Teplica
13. Cenovú ponuku firmy AGMT proj. inž. združenie Ing. Gontkovský Ján, Hraničná
667/8, Poprad, ktorá sa týka vypracovania projektovej dokumentácie Prestavba
budovy Kultúrneho domu v Spišskej Teplici
14. Vypovedanie zmlúv o odpadovom hospodárstve k 31.3.2015 s Tatranskou
odpadovou spoločnosťou s. r. o, Žakovce, Obec Ľubica, Technické služby mesta
Svit, Hviezdoslavova 33, Svit a Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 Poprad
c) neschvaľuje:
1. Úhradu príspevku vo výške 64,44 € pre Centrum voľného času, Mierová 134, Svit
2. Odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad pre dôchodcov v Spišskej
Teplici na rok 2015
d) ukladá:
1. Starostovi obce vyžiadať cenové ponuky na ošetrenie stromov na cintoríne
2. Komisií verejného poriadku prejednať sťažnosť pána Jána Šebesta, Obrancov
mieru 348, Spišská Teplica
3. Starostovi obce odoslať pozvánky zúčastnením obciam na Výstup na Kozí kameň
1.5.2015

V Spišskej Teplici, 18.3.2015
Návrhová komisia: MUDr. Mária Michalková
Marek Červeň

Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce	
  

