ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici konaného dňa 21. februára 2018
o 17.00 hod. v zasadačke KD v Spišskej Teplici
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Starosta obce Ing. Radoslav Šeliga privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že sú prítomní 8
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 zapisovateľky
3.Kontrola plnení uznesení OZ
4.HKO správa o kontrole HKO 2017
5.HKO plán kontrolnej činnosti
6.HKO správa z kontroly ZŠ
7.Kronika – zápis 2016, 2017
8.Príloha č. 2 k VZN 17/2009 o dotácii od 1.1.2018 do 31.12.2018 na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
9.Finančná komisia – doplnenie členov
10.Kúpno- predajná zmluva:
- pozemky pod cestu Podhrádok
- prípojka nocľaháreň
11.Informácia o aktuálnych projektoch
12.Zberný dvor - Žiadosť o NFP z OP KŽP
13.Obstaranie aktualizácie ÚPN obce
14.Informácia – zmluvy o výpožičke motorového vozidla
15.Rôzne + diskusia
16. Interpelácie poslancov.
17.Rôzne
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, Jana Ďurišová,
MUDr. Mária Michalková, Anna Nemčková, Ing. Gabriela
Olekšáková, Ing. Pavol Pintek

Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ v Spišskej Teplici schválilo program zasadnutia.
2. OZ v Spišskej Teplici navrhlo členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. a) Návrhová komisia: Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária Michalková
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Overovatelia zápisnice: Ing. Gabriela Olekšáková, Tomáš Buc
Zapisovateľka: Mária Dunajová - Jurčová
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, Jana Ďurišová,
MUDr. Mária Michalková, Anna Nemčková, Ing. Gabriela
Olekšáková, Ing. Pavol Pintek

Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo členov návrhovej komisie: Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária Michalková
2. b) Overovatelia zápisnice: Ing. Gabriela Olekšáková, Tomáš Buc
Zapisovateľka: Mária Dunajová - Jurčová
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, Jana Ďurišová,
MUDr. Mária Michalková, Anna Nemčková, Ing. Gabriela
Olekšáková, Ing. Pavol Pintek

Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Overovatelia zápisnice: Ing. Gabriela Olekšáková, Tomáš Buc
zapisovateľka: Mária Dunajová - Jurčová
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, Jana Ďurišová,
MUDr. Mária Michalková, Anna Nemčková, Ing. Gabriela
Olekšáková, Ing. Pavol Pintek

Ing. Ján Šeliga

2

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
3. Starosta obce predniesol kontrolu plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 13. 12.
2017 a informoval, že uznesenie ukladacieho charakteru k bodu č. 7, v ktorom ukladá previesť
nepoužité finančné prostriedky z rezervného fondu obce prevedené v roku 2016 na bežný účet obce vo
výške 64 442,40 EUR späť z bežného účtu na rezervný fond obce, účet č. SK46 0900 0000 0051
2428 0158 vedený v SLSP do 30.12.2017 bolo splnené.
Ďalšie uznesenie ukladacieho charakteru bolo stanovisko obce vyžiadať upresnenie a doplnenie
územno-plánovacej dokumentácie. Starosta upresnil, že sa jedná o trasovanie vodovodov a
umiestnenie vodojemov. Bola podaná požiadavka na PVP o doplnenie dokumentácie.
Schválené uznesenie na podanie žiadosti o NFP - výstavba Komunitného centra v Spišskej Teplici,
bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Starosta informoval prítomných, že sa čaká na
vyhodnotenie žiadosti.
Ďalším uznesením ukladacieho charakteru bolo uzatvoriť dodatok k zmluve medzi zmluvnými
stranami Obcou Spišská Teplica ako prenajímateľovi a Jozefom Šebestom ako nájomcovi. Starosta
informoval, že hlavné meranie spotreby energie prešlo pod Obec Spišská Teplica a bol podpísaný
Dodatok k Zmluve oboma zmluvnými stranami.
17.14 hod. prišiel do zasadacej miestnosti KD poslanec Ing. Ján Šeliga.
Schválený zámer získať do vlastníctva Obce Spišská Teplica osvetlenie na ul. Patrónskej a Topoľovej
v k. ú. Spišská Teplica odplatne za 10€ od pána Jaroslava Guotha, ktoré má slúžiť na verejné
osvetlenie. Starosta informoval, že bola podpísaná zmluva s pánom Jaroslavom Guothom a bol
podaný návrh na vklad na zriadenie vecného bremena in rem na parcely, na ktorých je VO
umiestnené.
OZ vzalo na vedomie kontrolu plnení uznesení.
4. Starosta obce podal správu o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Spišská
Teplica. Skonštatoval, že správa bola poslancom predložená a mali sa s ňou možnosť oboznámiť.
Predmetom vykonanej kontroly za rok 2017 bolo:
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
-kontrola faktúr, objednávok a zmlúv
-kontrola čerpania rozpočtu
-kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
-kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v
predchádzajúcom období
OZ vzalo na vedomie správu o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Spišská Teplica.
5. Starosta obce oboznámil prítomných s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
Spišská Teplica na I. polrok 2018. Hlavný kontrolór obce ďalej informoval, že jeho povinnosťou je
2x ročne predložiť OZ plán jeho kontrolnej činnosti, ďalej informoval o pláne zamerať sa pri kontrole
na čerpanie dotácií a vykonanie ďalších kontrol, ktoré mu ukladá zákon o obecnom zriadení.

3

Hlasovanie
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária
Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján
Šeliga, Anna Nemčková, Jana Ďurišová

OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.
6. Starosta obce predniesol správu o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Spišská Teplica
dňa 16.01.2018 a 24.01.2018 v Základnej škole s materskou školou v Spišskej Teplici. Predmetom
vykonanej kontroly bolo dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2017 – základná finančná kontrola. Starosta
informoval o závere kontroly HKO a konštatoval, že neboli porušené zákony.
OZ vzalo na vedomie správu o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Spišská Teplica.
7. Starosta obce informoval o zápise do kroniky za roky 2016 a 2017. Navrhol, aby texty spracované
Mgr. Zuzanou Maškulkovou boli doplnené.

Hlasovanie:
Za:

0

Proti:

9

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária
Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján
Šeliga, Anna Nemčková, Jana Ďurišová

Potrebné kvórum: 5
OZ neschválilo zápis textov do kroniky za roky 2016 a 2017 Mgr. Zuzane Maškulkovej v spolupráci
s Obcou Spišská Teplica.

4

Hlasovanie
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária
Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján
Šeliga, Anna Nemčková, Jana Ďurišová

Potrebné kvórum: 5
OZ uložilo Obecnému úradu doplniť texty kroniky za rok 2016 a 2017 v spolupráci s Mgr. Zuzanou
Maškulkovou.
8. Starosta predniesol návrh Prílohy č. 2 k VZN č. 17/2009 o dotácii od 01.01.2018 do 31.12.2018 na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Informoval, že sa jedná o dotáciu na prevádzku materskej školy, školského klubu detí, zariadenia
školského stravovania, správy budov a krúžkovej činnosti.
Poslankyňa Anna Nemčková sa informovala o termíne platnosti prílohy VZN, HKO odpovedal, že
výška dotácie bola schválená v rozpočte Obce Spišská Teplica uznesením č. 172/2017 dňa
13.12.2017.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária Michalková, Ing.
Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján Šeliga, Anna
Nemčková, Jana Ďurišová

Marek Červeň

Potrebné kvórum: 6
OZ schválilo návrh Prílohy č. 2 k VZN č. 17/2009 o dotácii od 01.01.2018 do 31.12.2018 na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
9. Starosta obce predniesol návrh na doplnenie členov finančnej komisie pri OZ Spišská Teplica, za
členov boli navrhnutí : 1. Jana Ďurišová
2. Ondrej Dunaj Jurčo
Hlasovanie:
Za:

9

Tomáš Buc, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária Michalková, Ing.
Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján Šeliga, Anna
Nemčková, Jana Ďurišová, Marek Červeň

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum: 5
OZ schválilo doplnenie členova finančnej komisie pri OZ Spišská Teplica.
10. Starosta obce predniesol návrh na odkúpenie pozemkov od vlastníkov parciel KN-E 2368/1, LV č.
345 o výmere 15 m2 za cenu 33,27 € a KN-E 2368/2, LV č. 345 o výmere 47 m2 za cenu 93,51 € pre
výstavbu miestnej komunikácie – Podhrádok a informoval, že boli vyzvaní občania, aby sa vyjadrili
k možnosti odplatného alebo bezodplatného prevodu pozemkov.. Znalec Ing. Róbert Kromka stanovil
všeobecnú hodnotu pozemku 5,02 Eur./m2. Ďalej informoval, že niektorí vlastníci boli ochotní
pozemky darovať, z dôvodu zjednodušenia celého procesu a aj z dôvodu uzatvorenia len jednej
spoločnej zmluvy predajú pozemky obci za 1 euro. Ide o vlastníkov Martu Dovalovskú, Annu
Nemčkovú, Eduarda Blasáka, Marcelu Blasákovú a Mária Kubaskú. Starosta zdôraznil, že
uzatvorením jednej kúpno-predajnej zmluvy a podaného jedného návrhu na vklad na Okresný úrad
Poprad, katastrálny odbor, dôjde k úspore financií.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária Michalková, Ing.
Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján Šeliga, Anna
Nemčková, Jana Ďurišová, Marek Červeň

Potrebné kvórum: 5
OZ schválilo odkúpenie pozemkov od vlastníkov parciel KN-E 2368/1, LV č. 345 o výmere 15 m2 za
cenu 33,27 € a KN-E 2368/2, LV č. 345 o výmere 47 m2 za cenu 93,51 € k. ú. Spišská Teplica za cenu
5,02 €/m2 podľa znaleckého posudku 63/2017 znalca Ing. Róberta Kromku a dohodou, za účelom
výstavby miestnej komunikácie a inžinierskych sietí – ul. Podhrádok.
V 10. bode programu bola do programu zaradená aj kúpno-predajná zmluva na prípojku pre
nocľaháreň. Starosta informoval, že aj napriek snahe o dohodu v spolupráci so stavebnou komisiou
doposiaľ k dohode s vlastníkmi nedošlo.

6

11. Starosta obce podal informáciu o aktuálnych projektoch. Obec pri výkone samosprávy v zmysle §4
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pripravuje a realizuje rôzne
projekty, ktorých financovanie je zabezpečené z rozpočtu obce a získaním dotácií, grantov
a nenávratných finančných príspevkov a riadenie zamestnancami obecného úradu a starostom obce.
Aktuálne projekty a získané finančné zdroje pre Obec Spišská Teplica:
-Miestna občianska poriadková služba v Obci Spišská Teplica, trvanie projektu: december 2017 november 2020, nenávratný finančný príspevok: 95 765,13 €
- Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou s marginalizovaných rómskych
komunít, trvanie projektu: január 2016 – december 2019, výška NFP: 2 747,77/mesačne
- Modernizácia futbalového ihriska v Spišskej Teplici, dotácia zo ŠR 10 000,00 €.
- Zateplenie hasičskej zbrojnice a prístavba garáže, dotácia z MV SR 30 000,00 €.
- Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti , trvanie projektu: december 2017 - august
2018, zamestnanie 5 znevýhodnených občanov evidovaných na ÚP, dotácia z ÚPSVaR 19 958,40 €.
- Aktivačná činnosť vykonávaná formou MOS, trvanie projektu: marec 2018 – august 2018
udržiavanie pracovných návykov nezamestnaných občanov, dotácia ÚPSVaR 3036,60 €.
OZ vzalo na vedomie informáciu o aktuálnych projektoch.
12. Starosta obce predložil návrh Žiadosti o NFP na : „Triedený zber v Obci Spišská Teplica“,
v ktorom informoval, že na základe existujúcej projektovej dokumentácie bude podaná žiadosť na
stavebné povolenie a sa bude obec uchádzať o dotáciu na vybudovanie zberného dvora, manipulačnú
techniku - traktor a vlečka, predné vidly, radlica, nakladač a štiepkovač so spoluúčasťou obce
10.000,-Eur., pri predpokladanej celkovej výške výdavkov v sume: 200 000,- Eur.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, Jana Ďurišová,
MUDr. Mária Michalková, Anna Nemčková, Ing. Gabriela
Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum :5
OZ schválilo
a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 pre projekt s názvom
projektu „Triedený zber v Obci Spišská Teplica“, ktorý je zrealizovaný
v Prešovskom
samosprávnom kraji , pričom ciele projektu sú v súlade s:
- platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Spišská Teplica,
- platným územným plánom obce Spišská Teplica.
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
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c/ celkové oprávnené výdavky na projekt sú maximálne vo výške 200 000,00 EUR,
d/ z celkových oprávnených výdavkov na projekt v maximálnej výške 200 000,00 EUR, je
zabezpečené spolufinancovanie projektu žiadateľom, Obcou Spišská Teplica vo výške 5 %, t.j.
maximálne vo výške 10 000,00 EUR. Spôsob financovania projektu bude vo výške spolufinancovania
zo strany Obce Spišská Teplica, t.j. maximálne vo výške 10 000,00 EUR z vlastných zdrojov Obce
Spišská Teplica.
e/ financovanie neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu z vlastných zdrojov obce Spišská
Teplica.
Prestávka: 18:00 h -18:06 h.
13.a) Starosta obce informoval o pripravovanej aktualizácii, zmene a doplnku č. 5 ÚPN-O Spišská
Teplica. Uviedol, že pôvodný územný plán, ktorý bol schválený v roku 2008, bol už 4 x doplnený.
Na základe spracovania digitalizácie a aktualizácie by doteraz spracované zmeny a doplnky boli
zhrnuté v jednom prehľadnom materiáli v digitálnom prevedení. Uviedol, že ďalšie požiadavky, ktoré
boli uplatnené na obci budú riešené v rámci Zmeny a doplnku č.5 k UPN-O. Za obstaranie
aktualizácie UPN-O a zmeny a doplnku č.5 k UPN-O dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária
Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján
Šeliga, Anna Nemčková, Jana Ďurišová

Potrebné kvórum :5
OZ schválilo zahájenie procesu obstarania aktualizácie a zmien a doplnkov č. 5 k ÚPN-O Spišská
Teplica.
13.b) Starosta obce predniesol návrh Mesta Poprad na obstaranie zmeny a doplnku UPN-O Spišská
Teplica, ktorý sa týka časti územia rezervovaného na vrcholové podujatia medzinárodného významu
(ZOH). Žiadosť Mesta Poprad bola opätovne prerokovaná a zároveň bol podaný odborný výklad
k navrhovanému riešeniu od Ing. arch. Martina Balogu a predložená bola spracovaná štúdia na toto
územie. Starosta dal hlasovať o návrhu Mesta Poprad na zaradenie do procesu obstarania ZaD č.5
k UPN-O prípadne do procesu obstarania nového územného plánu.
Hlasovanie:
Za:

1

Tomáš Buc

Proti:

6

Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária Michalková,
Ing. Gabriela Olekšáková, Anna Nemčková, Jana Ďurišová

8

Zdržal sa:

2

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum :5
OZ neschválilo požiadavku Mesta Poprad na zaradenie zmeny funkčného využitia časti plochy
rezervovanej v UPN-O Sp Teplica pre ZOH na IBV so zaradením do procesu obstarania zmeny a
doplnku č. 5 k ÚPN-O Spišská Teplica, prípadne do procesu obstarania nového územného plánu.
Požiadavka Mesta Poprad sa týkala parcely KN-E č. 3329 o výmere 54 988m2 druh pozemku trvalé
trávnaté porasty a parcela č. KN-E 3363 o výmere 6148m2 taktiež trvalé trávnaté porasty, ktoré sú
súčasťou pozemkov registra KN-C parc. č. 947/1 a 947/2.
13.c) Starosta obce predniesol návrh na zahájenie procesu obstarania zmeny a doplnku č.5 ÚPN-O
Spišská Teplica, na časti parcely KN-E č. 5147 pri hasičskej zbrojnici z plochy verejnej zelene na
občiansku vybavenosť z dôvodu prístavby garáže. Podal informáciu, že požiarna zbrojnica sa bude
rekonštruovať s použitím dotačných prostriedkov z MV SR v rozsahu: výmena strešnej krytiny,
zateplenie a prístavba garáže.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária
Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján
Šeliga, Anna Nemčková, Jana Ďurišová

Potrebné kvórum :5
OZ schválilo zahájenie procesu obstarania zmeny a doplnku č. 5 k ÚPN-O Spišská Teplica, ktorá
spočíva v zmene funkčného využitia časti parcely KN-E č. 5147 situovanej pri hasičskej zbrojnici
z plochy verejnej zelene na plochu pre občiansku vybavenosť.
13.d) Starosta obce podal návrh na zahájenie procesu obstarania zmeny a doplnku č.5 ÚPN-O
Spišská Teplica, na parcele KN-C 383 v katastrálnom území Spišská Teplica, ktorá sa týka zmeny
funkcie využitia zo záhrady na plochu pre občiansku vybavenosť. Informoval, že sa jedná o parcelu,
na ktorej má byť umiestnené Komunitné centrum a svojím umiestnením bude zasahovať do uvedenej
parcely so súčasným funkčným využitím pre záhradu, preto je potrebné zosúladenie s územným
plánom Obce Spišská Teplica.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária
Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján
Šeliga, Anna Nemčková, Jana Ďurišová

Potrebné kvórum :5
OZ schválilo zahájenie procesu obstarania zmeny a doplnku č. 5 k ÚPN-O Spišská Teplica, ktorá
spočíva v zmene funkčného využitia parcely KN-C č. 383 v k. ú. Spišská Teplica zo záhrady na
plochu pre občiansku vybavenosť.
13.e) Starosta obce predniesol žiadosť Ing. Branislava Brtáňa a Mgr. Anny Brtáňovej, ktorú podali dňa
20.12.2017. Táto žiadosť o zapracovanie požiadavky vlastníkov parciel KN-C 968/261 a 968/262 do
pripravovaných zmien a doplnkov ÚPN-O, ktorá sa týka ukončenia cesty A2-C3 M07 stavebnom
obvode Záhumena I. na hranici s navrhovaným stavebným obvodom Záhumena II.. Podľa návrhu
žiadateľov od uvedenej hranice by si prístup na parcely riešili vlastníci vzájomnou dohodou.
Hlasovanie:
Za:

0

Proti:

9

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária
Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján
Šeliga, Anna Nemčková, Jana Ďurišová

Potrebné kvórum :5
OZ neschválilo zaradenie obstarania zmeny a doplnku k UPN-O na základe žiadosti Ing. Branislava
Brtáňa a Mgr. Anny Brtáňovej týkajúcej sa cesty A2-C3 M07 Záhumena.
14.) Starosta obce predniesol informáciu o zmluvách o výpožičke motorových vozidiel. Vymenoval
subjekty, ktoré podpísali Zmluvy o výpožičke motorových vozidiel, ktoré boli uzatvorené od
1.11.2017 – 6.2.2018.
DHZ Spišská Teplica, Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., FC Spišská Teplica LD, Občianske
združenie Žijeme v Teplici, Mapak – Pavol Kuzmiak, Divadlo – Úsmev Spišská Teplica, Občianske
združenie Galaxia, ZŠ s MŠ Spišská Teplica, Obecný volejbalový klub Spišská Teplica, Stolnotenisový oddiel Spišská Teplica.
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Starosta obce informoval, že každý subjekt, podpísal dve Zmluvy o výpožičke motorového vozidla –
Opel Vivaro a Renault Trafic, ale prednostne sa využívajú pre obec a zabezpečenie výkonu
samosprávy.
OZ vzalo na vedomie informáciu o uzavretých zmluvách o výpožičke motorového vozidla.
15.a) Rôzne a diskusia. Starosta obce predniesol návrh na zriadenie vecného bremena v prospech
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. o zriadenie vecného bremena s návrhom zmluvy o budúcej
zmluve z dôvodu uloženia inžinierskych sietí (vodovodu) realizáciou stavby Spišská Teplica – prepoj
ul. Cintorínska- Okružná, ktorej účelom je odstrániť zákalové stavy vo vodovodnom potrubí na ul.
Cintorínska. Informoval, že Obec Spišská Teplica na základe požiadavky p. J. Dikanta minulý rok
oslovila PVS, aby situáciu riešila . PVS spracovala projektovú dokumentáciu a zaradila realizáciu
prepoja do investícií na rok 2018. Zriadenie vecného bremena je potrebné pre získanie územného
rozhodnutia a stavebného povolenia.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária
Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján
Šeliga, Anna Nemčková, Jana Ďurišová

Potrebné kvórum :5
OZ schválilo zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí vodovodu na parcelách č.:
KN-E 5148/2 a 5144/7, k .ú. Spišská Teplica v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
Poprad, Hraničná 662/17, IČO: 36485250
15.b) Starosta obce predniesol návrh zmeny rozpočtu č.1/2018. Informoval, že v rámci schváleného
rozpočtu sa presunú finančné prostriedky vo výške 10 000,00 Eur z položky rekonštrukcia MŠ na
novú položku nákup dopravného prostriedku – malý traktor. Poslanci OZ navrhli kúpu traktora na
údržbu chodníkov, komunikácií a verejného priestranstva. V rámci diskusie sa dohodli kúpiť
kvalitnejší malý kapotovaný traktor s príslušenstvom, na ktorý vyčlenená čiastka podľa prieskumu
trhu 10.000, 00 Eur nepostačuje. Nákup traktora sa dofinancuje formou leasingu do celkovej sumy
25.000,00 Eur.
Hlasovanie:
Za:

Proti:

9

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária
Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján
Šeliga, Anna Nemčková, Jana Ďurišová

0
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Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum :5
A. OZ schválilo Návrh zmeny rozpočtu č.1/2018, zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením,
ktorým je presun rozpočtovaných prostriedkov vo výške 10 000,00 Eur v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Hlasovanie:
Za:

6

Tomáš Buc, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária Michalková, Ing.
Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján Šeliga

Proti:

2

Anna Nemčková, Jana Ďurišová

Zdržal sa:

1

Marek Červeň

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum :5
B. OZ schválilo kúpu komunálneho traktora formou leasingu v celkovej výške 25.000, - Eur.
Prestávka 19:02 hod – 19:07 hod
15.c) Starosta obce predniesol zámer ponúknuť akcie na predaj PVS, a. s. . Informoval, že Obec
Spišská Teplica je akcionárom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Združenie miest a obcí
Slovenska zisťuje záujem ponúknuť na predaj akcie PVS obcí, ktoré dlhodobo nemajú z týchto akcií
osoh a zároveň by všetky údržby prešli na Podtatranskú vodárenskú spoločnosť. V diskusii starosta
informoval poslancov OZ o počte a účtovnej hodnote cenných papierov, kde upresnil že podiel
z emisie je 0,49001% a obec nemá vysporiadané majetkovo-právne vzťahy ku kanalizácii v obci.
Poslanci sa zhodli, že nie je v záujme obce obchodovať s cennými papiermi.
Hlasovanie:
Za:

0

Proti:

9

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, MUDr. Mária
Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján
Šeliga, Anna Nemčková, Jana Ďurišová

Potrebné kvórum :5
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OZ neschválilo zámer ponúknuť akcie na predaj PVS, a.s.
V diskusii sa starosta obce dotkol témy recyklovania odpadu. Zmena harmonogramu vývozu
triedeného zberu bola spôsobená v dôsledku zmeny legislatívy v decembri 2017. Firma Natur-Pack
jednostranne bez konzultácii s obcou znížila počet vývozov. Do diskusie sa zapojila pani Helena
Šeligová, ktorá vyjadrila nespokojnosť občanov so zníženou frekvenciou vývozov separovaných
zložiek odpadu. Rozvinula sa diskusia ohľadom separácie odpadu. Starosta podotkol, že najväčší
problém je v obci s vývozom plastov raz za mesiac a uistil poslancov a prítomných, že s firmou
Natur-Pack, ktorá financuje tieto vývozy, bude rokovať a pokúsi sa nájsť rozumné riešenie, aby
plasty nekončili v komunálnom odpade. Je potrebné aj zlepšiť osvetu v tejto oblasti.
16. Interpelácie poslancov
Poslankyňa Jana Ďurišová sa informovala o technickom stave obecných motorových vozidiel.
Starosta odpovedal, že obe motorové vozidla sú v dobrom prevádzkovom stave a majú platné STK.
Ďalej sa informovala na dodržiavanie povinnosti zverejnenia dodávateľských faktúr na web stránke.
Starosta odpovedal, podľa zákona sú faktúry zverejňované v zákonnej lehote a HKO pripomenul, že
aj toto bude predmetom jeho kontrol v najbližšom období.
Poslanec Ondrej Dunaj Jurčo sa pýtal, prečo v správe nezávislého audítora z roku 2017 nie sú
návrhy opatrenia na odstránenie nedostatkov. Starosta obce odpovedal, že je to správa nezávislého
audítora, ktorý nekonzultuje jej obsah so starostom a je to otázka na audítora.
Ing. Pavol Pintek sa informoval o priebehu inventarizácie k 31.12.2017 a pripomenul nevhodný
spôsob inventarizácie v minulosti. Starosta odpovedal, že fyzická inventúra prebehla a ústredná
inventarizačná komisia spracovala čiastkové výsledky, spracúva sa inventúrny zápis.
17. Záver: Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Ing. Gabriela Olekšáková, Tomáš Buc
Zapísala: Mária Dunajová – Jurčová v Spišskej Teplici 28.2.2018

Ing. Mária Klára Martinková
prednostka OÚ v .r.

Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce v .r.
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