ZÁPISNICA č. 4/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
19. februára 2015 v zasadačke KD Spišská Teplica
Návrhová komisia: Ondrej Dunaj Jurčo, Tomáš Buc
Overovatelia:
Ing. Pavol Pintek, Jana Ďurišová
Zapisovateľka:
Viera Mencáková
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Správa o hospodárení obce
Žiadosť o osadenie odberného elektrického zariadenia na verejnom priestranstve
– Urbár pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica
5. Schválenie štatútu jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve
6. Oprava Uznesenia č. 42/2014 zo dňa 20.8.2014 - predaj pozemku reg. C KN par.
č. 971/86 pani Eve Valentíkovej
7. Cenová ponuka RWE GAS Slovensko
8. Cenová ponuka firmy Brantner Poprad s.r.o.
9. Rôzne
10. Záver
Starosta obce navrhol upraviť program - bod číslo 8 zaradiť za bod číslo 3.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
1. Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil s programom zastupiteľstva.
2. Kontrolu uznesení previedol starosta obce.
3. Mgr. Andrea Lachová predložila správu hospodárenia obce k 19.2.2015 o peňažných
prostriedkov k 19.2.2015 na bežnom účte, rezervnom fonde, o príjmoch a výdavkoch. OZ
zobralo túto správu o hospodárení na vedomie.
4. Ing. Rastislav Skokan, obchodný riaditeľ firmy Brantner Poprad s.r.o. informoval
o poskytovaní služieb pre nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na území obce
Spišská Teplica. Predmetom poskytovania služieb je zabezpečenie zberu, odvozu,
zhodnocovania, resp. zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, vrátane vytriedených zložiek komunálneho odpadu, objemného odpadu
a nebezpečných druhov komunálnych odpadov. Predložil cenovú ponuku na rozšírenie
spolupráce v oblasti poskytovania služieb pri nakladaní s komunálnym odpadom, finančné
úspory a výhody. Ing. Mária Bonková, obchodný manažér firmy Brantner Poprad s.r.o.
informovala o separovanom zbere, zbere nebezpečných zložiek KO a elektroodpadoch. Po
diskusii starosta obce poďakoval za prezentáciu firmy. Je potrebné uskutočniť verejné
obstarávanie. Poslanci zobrali cenovú ponuku na vedomie.
5. Starosta informoval o žiadosti Urbáru – pozemkové spoločenstvo Spišská Teplica,
Obrancov mieru 347 s osadením odberného elektrického zariadenia na meranie spotreby
elektrickej energie na obecnom pozemku oproti Urbárskemu domu v blízkosti podperného
bodu podľa vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. Ing. Ján Šeliga

informoval, že bod napojenia určili elektrikári. Pri realizácii nového elektrického zariadenia
budú dodržané všetky zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti
osôb, veci, majetku, aby nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického
zariadenia. Po diskusii poslanci schválili žiadosť o osadenie odberného el. zariadenia na
verejnom priestranstve.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
6. Starosta obce informoval o nových štatútoch jednotlivých komisii pri obecnom
zastupiteľstve, kde je uvedené zloženie komisie, náplň činnosti komisie, zasadania komisie
a záverečné ustanovenie. Poslanci schválili štatút finančnej komisie, stavebnej komisie,
komisie kultúry, športu, školstva a spovodajcu a komisie verejného poriadku.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
7. Starosta informoval o rozhodnutí o prerušení konania v návrhu na vklad č.k. 5673/2014/BB
medzi účastníkmi konania – Obec Spišská Teplica a Eva Valentíková, Podhrádok 461,
Spišská Teplica, kde v Uznesení číslo 42/2014 zo dňa 20.8.2014 nie je uvedené, podľa
ktorého písmena § 9a ods.8 zákona o majetku obce sa prevádza pozemok par. č. 971/86 na
kupujúcu Evu Valentíkovu. Z uvedeného dôvodu, poslanci schválili doplnenie Uznesenia č.
42/2014 zo dňa 20.08.2014 o predaji pozemku priamym predajom podľa § 9a písm. c) Zákona
o majetku obci za cenu sto násobku ceny určenej zákonom číslo 582/2004 Z. z. t.j. 21,27 €/m2
parcelné číslo 971/86 o výmere 10 m2 pani Eve Valentíkovej, Podhrádok 461, Spišská Teplica
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
8. Starosta obce informoval o cenovej ponuke RWE GAS Slovensko, ktorí na základe
poskytnutých údajov z roku 2014 vyčíslili celkovú úsporu 2 795,42 €. Poslanci zobrali
uvedenú cenovú ponuku na vedomie a uložili Obci Spišská Teplica vyžiadať si cenovú
ponuku na dodávku plynu pre obecné budovy od spoločnosti SPP.
9. Rôzne
- starosta informoval o žiadosti ZŠ s MŠ Spišská Teplica o finančnú dotáciu pri organizovaní
školského projektu Comenius v dňoch 2. – 6.3.2015. Riaditeľka školy Mgr. Viera
Jakubčáková žiadala o finančný príspevok v čiastke 1600 €. Finančné prostriedky budú
použité pre žiakov našej školy na dopravu, stravovanie, lístky na podujatia a workshopy. Po
diskusií poslanec Marek Červeň navrhol dotáciu 1200 €. Poslanci schválili finančnú čiastku
1200 € na projekt Comenius pre ZŠ s MŠ Spišská Teplica.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 1(Pintek)
Zdržali sa: 1(Červeň)
Chýba: 0
- starosta informoval o žiadosti Mariana Ščuku, Družstevná 192, Spišská Teplica za účelom
prenájmu sály kultúrneho domu na rómsku zábavu dňa 23.5.2015. Poslanci schválili žiadosť
Mariana Ščuku na uskutočnenie rómskej zábavy dňa 23.5.2015 s podmienkou dopredu
vyplatiť zálohu 200 € v prípade vzniknutých škôd.

Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
- starosta informoval o žiadosti FC Spišská Teplica L.D. o predĺženie zmluvy o nájme
futbalového ihriska na dobu neurčitú. Poslanci zobrali túto žiadosť na vedomie a ukladajú
Obci Spišská Teplica vypracovať návrh zmluvy na prenájom futbalového ihriska futbalovému
klubu FC Spišská Teplica L.D.
- starosta informoval o spracovaných textov do kroniky za rok 2014 Mgr. Janou
Jakubčákovou. Uvedené texty boli mailom zaslané poslancom OÚ na pripomienkovanie.
Poslanci schválili predložené znenie textov na doplnenie do kroniky za rok 2014.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
- starosta informoval o výsledkoch referenda konaného 7. februára 2015
- starosta informoval o vypracovaní dotazníka sociálnych služieb Ing. Máriou Martinkovou.
Vyplnené a doručené dotazníky majú pomôcť obci zistiť v akom rozsahu a v ktorej oblasti
môže obec pomôcť svojim obyvateľom.
- starosta informoval o novom organizačnom poriadku Obce Spišská Teplica, ktorý nadobúda
účinnosť dňa 23.2.2015. Nadobudnutím účinnosti zároveň zaniká platnosť a účinnosť
Organizačného poriadku Obecného úradu v Spišskej Teplici zo dňa 03.11.2014. Poslanci
zobrali nový organizačný poriadok Obecného úradu v Spišskej Teplici na vedomie.
- starosta informoval o vypracovanom programe pre deti počas jarných prázdnin od
23.2. 2015 – 27.2.2015
- starosta informoval o cenovej ponuke na multifunkčné ihrisko, ktorú vypracovala firma
Envirotrend spol. s.r.o., Pražská č. 4, P.O.BOX 121, Košice
- starosta informoval o ponuke regionálneho vysielania TV Poprad
- poslanec Marek Červeň upozornil, aby hudobníci pri svojich skúškach v kultúrnom dome
stíšili muziku, vzhľadom na pôstne obdobie
- poslanec Ing. Dušan Jakubčák informoval, že v pondelok 16.2.2015 sa stretla stavebná
komisia, ktorá navrhla na cintoríne orezať vŕbu, v strede obci pre bezpečnosť občanov zrezať
poškodený smrek, ďalej informoval, že rokoval so správou miestnych komunikácií, ktorí
prisľúbili orezanie konárov okolo prístupovej cesty do obce a vyasfaltovanie prístupovej cesty
do obce
- pán Milan Šebest sa informoval kedy obec bude jednať s PDP Spišská Teplica a Propopulo
Poprad s.r.o., pretože ťažkými autami a mechanizmami ničia miestne komunikácie v obci
- poslanec Ondrej Dunaj Jurčo sa informoval o pozemkových úpravách a kedy sa začne
s realizáciou chodníka do Tesca
10. Záver:
Poslanec Ondrej Dunaj Jurčo prečítal uznesenie, ktoré poslanci OZ schválili.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Pintek
Jana Ďurišová
Zapísala: Viera Mencáková
Ing. Radoslav Šeliga
V Spišskej Teplici, 25.2.2015
starosta obce

