ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici konaného dňa 23. mája 2018 o 17.00
hod. v zasadacej miestnosti KD v Spišskej Teplici

Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Starosta obce Ing. Radoslav Šeliga privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že sú prítomní 7
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 vykonanej kontrole
5. Návrh úpravy rozpočtu č. 2/2018
6. Prevod finančných prostriedkov z rezervného účtu obce
7. Žiadosť ZŠ s MŠ Spišská Teplica o preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných na
kapitálové výdavky
8. Návrh VZN o organizácii miestneho referenda
9. Zmena Organizačnej štruktúry Obecného úradu v Spišskej Teplici od 1.6.2018
10. Aktualizácia územného plánu obce
11.Dodatok k nájomnej zmluve – Gabriela Červeňová
12.Nájomná zmluva – vodovodná a kanalizačná prípojka ul. Vodárenská
13.Žiadosť o odpustenie dlžnej sumy – Jolana Čonková
14.Zateplenie hasičskej zbrojnice a prístavba garáže – realizácia formou in-house zákazky
15.Návrh pamätnej tabule odvlečeným do trestaneckých pracovných táborov
16.Rôzne + diskusia
17.Interpelácie poslancov
18. Záver
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Anna Nemčková, 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.
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2. a) Návrhová komisia: MUDr. Mária Michalková, Marek Červeň

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo členov návrhovej komisie: MUDr. Mária Michalková, Marek Červeň
2. b) Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Pintek, Jana Ďurišová
Zapisovateľka: Mária Dunajová - Jurčová
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Pintek, Jana Ďurišová
Zapisovateľka: Mária Dunajová - Jurčová
3. Starosta obce predniesol kontrolu plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 11. apríla
2018. Uznesenie ukladacieho charakteru č. 43/2018 k bodu č.11 bolo dodatočne skolaudovať stavby
MK Záhradná, rozšírenie mostu a MK Kamence, ul. Svitská. Informoval, že geodet bol zamerať most
na Záhradnej ulici z dôvodu porealizačného zamerania.
Ďalej informoval, že na ul. Svitskej v minulosti boli na liste vlastníctva zapísané parcely ako orná
pôda. Z pôdneho fondu je to vyňaté a sú to už zastavané plochy a nádvoria. Po skompletizovaní
potrebnej dokumentácie bude podaná Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na Stavebný úrad.
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OZ vzalo na vedomie kontrolu plnení uznesení.
4a. Starosta obce predniesol Správu o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom obce Spišská Teplica,
týkajúcej sa zverejňovania informácií, že v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám majú obce povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky, ktoré sa týkajú
verejných prostriedkov. Skontrolovaná bola povinnosť obce zverejňovania zmlúv, faktúr a
objednávok. Dokumenty obec zverejňuje na webovom sídle obce www.obecspisskateplica.sk, čím si
obec plní zákonnú povinnosť v zmysle citovaného zákona.
Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolou neboli zistené nedostatky v dodržiavaní zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) obcou Spišská Teplica, nie je potrebné prijímať osobitné opatrenia. Hlavný kontrolór obce
porušenie zákonov pri kontrole nezistil.

OZ vzalo na vedomie správu o kontrole vykonanej hlavným kontrolórom Obce Spišská Teplica.
4b. Ďalej predniesol Správu o kontrole poskytnutia a použitia dotácií Obce Spišská Teplica za rok
2017. HKO prečítal zhrnutie o použití poskytnutých dotácií, ktoré boli overované podrobnou
kontrolou predložených účtovných dokladov. Odporúčal Obci Spišská Teplica schvaľovať dotácie nie
pod 1 uznesením s rozpočtom obce, ale každé schválenie dotácie samostatným uznesením v súlade
s VZN obce, ktoré v „Článku 4“ upravuje, že „Poskytnutie dotácie schvaľuje...“
Taktiež odporúčal upozorniť prijímateľov poskytnutých dotácií na dodržiavanie zmlúv o poskytnutí
dotácií ako aj termínov stanovených vo VZN obce. V prípade nedodržiavania zmlúv a lehôt sú
prijímatelia dotácií povinní poskytnuté dotácie v plnej výške vrátiť poskytovateľovi, tzn. Obci Spišská
Teplica.
Ďalej odporúčal, dodržiavať a neporušovať zákon a VZN obce a dotácie poskytovať výlučne v súlade
s VZN a zákonom. Obec ma právo poskytnúť z rozpočtu bežných výdavkov dotáciu podľa zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy „právnickým osobám“ a „fyzickým
osobám-podnikateľom“. Inej fyzickej osobe prípadne iným fyzickým osobám nemožno poskytnúť
dotáciu. HKO doporučil naďalej dodržiavať hospodárnosť, účelnosť, efektívnosť a zákonnosť pri
nakladaní s verejnými prostriedkami.
OZ vzalo na vedomie správu o kontrole poskytnutia a použitia dotácií Obce Spišská Teplica za rok
2017 vykonanej hlavným kontrolórom Obce Spišská Teplica.
5. Starosta obce preniesol návrh úpravy rozpočtu č.2/2018 vo výške 110 120,00 EUR a celkový
rozpočet vyrovnaný v celkovej sume 2 991 777,00 Eur upraveného rozpočtu Obce Spišská Teplica. Do
návrhu úpravy rozpočtu obce č. 2/2018 boli zahrnuté aj položky podľa schválených zámerov
uzneseniami. Zmeny rozpočtu sa vykonávajú na základe zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy č. 583/2004 Z.z. § 14 ods. 2.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

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

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

3

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo návrh úpravy rozpočtu č. 2/2018 vo výške 110 120,00 EUR a celkový rozpočet
vyrovnaný v celkovej sume 2 991 777,00 EUR upraveného rozpočtu Obce Spišská Teplica.
6. Starosta obce podal informáciu, že Obce Spišská Teplica v schválenom rozpočte na rok 2018
financuje kapitálové výdavky z prostriedkov rezervného účtu. Z dôvodu realizácie projektov je
potrebné previesť peňažné prostriedky na bežný účet. Informoval prítomných o projektoch, ktoré sú už
zrealizované. Sú to rekonštrukcia MK na ul. Krátkej a rekonštrukcia MK na ul. Družstevnej, tiež
plánované projekty, ktoré budú realizované v blízkej dobe. Jedná sa o :
Nadstavba a zateplenie KD
Modernizáciu futbalového ihriska
Digitalizáciu a aktualizáciu ÚPN-O
Dopravné značenie
Realizácia stavieb – Hasičská zbrojnica
Spracovanie projektovej dokumentácie
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo prevod finančných prostriedkov z rezervného účtu obce na bežný účet obce v celkovej
výške 300 000€ do 31.5.2018.
7. Starosta obce predniesol Žiadosť ZŠ s MŠ Spišská Teplica o preklasifikovanie finančných
prostriedkov z bežných na kapitálové výdavky v sume 2 880,00 EUR. Jedná sa o prostriedky, ktoré už
boli v rozpočte schválené na bežné výdavky školskej jedálne. Starosta informoval, že ZŠ a MŠ za
tieto prostriedky plánuje zakúpiť elektrický kotol s objemom 85 litrov.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

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

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

4

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo žiadosť ZŠ s MŠ Spišská Teplica o preklasifikovanie finančných prostriedkov
z bežných na kapitálové výdavky v sume 2 880,00 EUR.
8. Starosta obce predniesol návrh všeobecného záväzného nariadenia Obce Spišská Teplica o
organizácii miestneho referenda. Informoval prítomných, že novelu zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení účinnú od 1.4.2018 ustanovuje v §5 ods. 5 písm. a) bod 4., že obec vo veciach
územnej samosprávy ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.
Upozornil, že na schválenie je potrebná 3/5väčšina prítomných poslancov.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo návrh VZN č. 15 /2018 o organizácii miestneho referenda s účinnosťou od 09.06.2018.
9. Starosta obce informoval o zmene Organizačnej štruktúry Obecného úradu v Spišskej Teplici od
1.6.2018. Zmena sa týka úseku sociálnych služieb, kde pribudnú 3 miesta pracovníkov Komunitného
centra v rámci realizácie Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou
MRK – 1. Fáza. Zároveň bude zrušené miesto sociálneho pracovníka a vyšpecifikované boli 3
existujúce miesta pre terénneho sociálneho pracovníka a 2 terénnych pracovníkov financované v rámci
projektu TSP.
Obec Spišská Teplica ako poskytovateľ sociálnej služby v KC uzatvorila Zmluvu o spolupráci
č. USVRK-OIP-2017/000517-002, na základe ktorej bude financovanie celkovej ceny práce 3
pracovníkov KC vo výške 2883,42€ mesačne a ostatných nákladov vo výške 171,24€ mesačne.
OZ vzalo na vedomie zmenu Organizačnej štruktúry Obecného úradu v Spišskej Teplici od 1.6.2018,
ktorá tvorí prílohu č.2 Organizačného poriadku Obecného úradu v Spišskej Teplici zo dňa 30.12.2016.
10. Starosta obce predniesol návrh na obstaranie zmeny a doplnku ÚPN-O Spišská Teplica - ul.
Družstevná, ktorý sa týka zapracovania prístupovej komunikácie k RD v zadnej časti pozemkov cez
pozemky FO jestvujúcich záhrad. O vybudovanie prístupovej komunikácie požiadali obyvatelia
z tejto ulice, ktorí nemajú prístup k RD a pozemkom. Starosta informoval, že sa stretol s obyvateľmi,
ktorí iniciovali túto požiadavku na mieste a vec vzájomne prejednali. V prvom rade je potrebné
spracovať čiastkovú zmenu územného plánu na ul. Družstevnej, ktorá by riešila návrh komunikácie
ako slepú ulicu. Obec požiadala o stanovisko k investičnému zámeru OÚ ŽP Poprad, ŠOPaK SR
a zároveň vykonala obhliadku záujmovej lokality so zástupkyňou Správy TANAP-u, pracovisko Svit,
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nakoľko v bezprostrednej blízkosti navrhovanej komunikácie sa nachádza územie Európskeho
významu NATURA 2000. Starosta podotkol, že po schválení v OZ bude návrh účelovej komunikácie
zahrnutý do obstarávaných zmien a doplnkov k ÚPN-O.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo obstaranie zmeny a doplnku k ÚPN-O Sp. Teplica na ul. Družstevnej, ktorý rieši
prístupovú komunikáciu k novostavbám RD umiestnených v zadnej časti pozemkov. Zmena a doplnok
sa týka parciel KN-C č. 466; 468; 469; 472; 473; 477; 480; 481; 484; 487/4; 488; 493; 494; 497/1,
ktoré sú v platnej ÚPN-O navrhnuté pre záhrady a v ZaD sa zadná časť pozemkov navrhuje pre
prístupovú komunikáciu.
11. Starosta obce predniesol dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2016.
Informoval, že pani Gabriela Červeňová dňa 16. 4. 2018 podala Žiadosť o prenájom verejného
priestoru pri KD o rozlohe 2 x 5 m pri prevádzke Caffe bar za účelom zriadenia letnej terasy.
Jedná sa o 3 masívne stoly s lavicami po stranách, v období od schválenia žiadosti do 30.9.2018 v čase
otváracích hodín prevádzky.
Obec Spišská Teplica uzatvorila dňa 17.6.2016 s Gabrielou Červeňovou Zmluvu o nájme nebytových
priestorov č. 1/2016, zmysle §3 zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v
z. n. p. a podľa Občianskeho zákonníka. Uvedená zmluva je v súčasnej dobe v platnosti.
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2016 vychádza z predmetnej žiadosti p.
Červeňovej a upravuje článok I. Predmet nájmu o výmeru priľahlého pozemku za účelom zriadenia
letnej terasy na obdobie od 24. 5. do 30. 9. 2018.
Starosta obce predniesol poslancom 2 návrhy k dodatku č.3.
1. návrh so sumou vo výške 0,15 €/m2/deň
2. návrh so sumou vo výške 0,10 €/m2/deň
Poslanci OZ sa dohodli na výške nájomného 0,10 €/m2/deň.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

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

6

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2016 - Caffe bar - G.
Červeňová, za účelom zriadenia letnej terasy.
12. Nájomná zmluva – vodovodná a kanalizačná prípojka ul. Vodárenská. Z dôvodu napojenia
nocľahárne na vodovod a kanalizáciu sa Obec Spišská Teplica dohodla s vlastníkmi časti inžinierskej
siete o prenájme a možnosti pripojenia uzatvorením zmluvy o nájme na dobu určitú.
Starosta informoval, že sa jedná o vodovodnú prípojku v spoluvlastníctve prenajímateľov umiestnenej
v Spišskej Teplici na pozemkoch KNC č.432/1, 437/3, 437/1, 429/1, 931/2 (vrátane vodovodnej šachty
na pozemku 437/3) a kanalizačnú prípojku v spoluvlastníctve prenajímateľov vo vlastníctve
prenajímateľov umiestnenej v Spišskej Teplici na pozemkoch KNC č.432/1, 437/3, 437/1, 429/1,
931/2 (vrátane kanalizačnej šachty na pozemku 437/1; GPS súradnice: N 49° 02´47,75380“ a E 20°
14´25,33309“).
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo nájom časti inžinierskej siete – vodovodnú prípojku od revíznej šachty v smere ku
vodnému zdroju a kanalizačnú prípojku od revíznej šachty v smere gravitácie do kanalizačného
zberača, ktorej vlastníkmi sú Ing. Dávid Murgaš, Ing. Marcela Němcová a Mgr. Daniel Murgaš
za cenu nájmu 1€/ rok s dobou nájmu do 31.12.2023.
13. Starosta obce predniesol Žiadosť o odpustenie dĺžnej sumy poplatku za komunálny odpad.
Informoval prítomných , že pani Jolane Čonkovej bol vyrubený poplatok za odpad za roky 2010, 2011,
2012 a 2014 v úhrnnej sume 129,75 € na základe trvalého pobytu v Spišskej Teplici – p. Čonková
v tom čase už žila v ČR.
Žiadateľka predložila všetky potrebné doklady o zaplatení. Z vlastnej evidencie obyvateľov je
priložený Odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorý dokladuje, že trvalý pobyt v Spišskej Teplici bol
ukončený až po zaslaní dokladov z ČR, a to dňa 6. 8. 2015.
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Starosta zdôraznil, že podľa platného VZN č 2/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO je možné
podľa § 6 odpustiť poplatok za základe oznámenia a predložených podkladov poplatníkovi, ktorý sa
počas celého zdaňovacieho obdobia zdržiaval v zahraničí.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo žiadosť p. Jolany Čonkovej, bytom Zabrušany, Želénky č. 82, Česká republika
o odpustenie dlžnej sumy poplatku za komunálny odpad za rok 2010, 2011, 2012 a 2014 v úhrnnej
výške 129,75 €.
14. Starosta obce predniesol Návrh na zateplenie hasičskej zbrojnice a prístavbu garáže formou inhouse zákazky. Pri rekonštrukcií by došlo k výmene krytiny, zatepleniu hasičskej zbrojnice a prístavby
garáže.V najbližšej dobe by mala prísť zrepasovaná Tatra a starosta podotkol, že v spolupráci s DHZ
v Spišskej Teplici by chcel požiadať o novšie zásahové vozidlo. Informoval, že na tento projekt,
Obec Spišská Teplica v minulosti získala dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000,00Eur,
v súčasnosti prebieha prieskum trhu na dodávanie materiálov na túto zákazku. Spoločnosť Obecné
služby Spišská Teplica s.r.o. so 100% majetkovou účasťou obce spĺňa určené podmienky. Predložila
cenovú ponuku na realizáciu zákazky v celkovej sume 52 396,56 €.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo realizáciu stavby Zateplenie hasičskej zbrojnice a prístavbu garáže formou in-house
spoločnosťou Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.
15.V ďalšom bode Starosta obce predniesol Návrh pamätnej tabule odvlečeným do trestaneckých
pracovných táborov. Na návrh občanov v Spišskej Teplici boli spracované tri návrhy pamätnej tabule
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venovanej občanom Spišskej Teplice odvlečeným do trestaneckých pracovných táborov tzv. gulagov
v Sovietskom zväze v roku 1945. O udelení ocenenia (zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule)
rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Starosta obce prečítal menný
zoznam týchto občanov. Po dohode s poslancami OZ sa zhodli na tomto návrhu:

ODPUSTIŤ – ALE NEZABUDNÚŤ!
Venované občanom Spišskej Teplice
odvlečeným do trestaneckých pracovných táborov tzv. gulagov v Sovietskom zväze,
v roku 1945.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 6
OZ schválilo návrh pamätnej tabule odvlečeným do trestaneckých pracovných táborov.
16. V rámci bodu rôzne, starosta obce informoval o návrhu o spôsobe každoročného vyhodnocovania
a aktualizácie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb (KPRSS). Na základe novely zákon
č. 488/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zo dňa 1.1.2018 podľa § 83 bod 5 písm.
f) a g) je potrebné doplniť do Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb schváleného OZ dňa
19.08.2015 uznesením č. 14/2015:
1. spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb
2. podmienky, spôsob zmeny a aktualizácie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb
Z tohto dôvodu bol vypracovaný návrh na doplnenie týchto bodov do KPRSS.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

2

Nehlasovali:

0

Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia Komunitného plánu rozvoja sociálnych
služieb a podmienky, spôsob zmeny a aktualizácie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb.
Starosta informoval všetkých prítomných o schválení žiadosti o NFP na výstavbu nového
Komunitného centra v Spišskej Teplici v celkovej výške 344 526,00 EUR, kde výška nenavrátneho
finančného príspevku bude 327 299,70 EUR a spoluúčasť obce bude 17 226,30 EUR. Na základe
stavebného povolenia sa bude výstavba nového Komunitného centra realizovať v priestoroch bývalej
mäsiarne v Spišskej Teplici na ulici Osloboditeľov. Poslanci Ing. Olekšáková, Ing. Pintek a Tomáš Buc
navrhli odmenu pre zamestnancov obecného úradu, ktorí sa na príprave tohto projektu podieľali.
Starosta odpovedal, že môžeme tento návrh vziať na vedomie a bude tento návrh prezentovať
zamestnancom obecného úradu.
Poslankyňa Ďurišová navrhla tiež odmenu pre Ing. Adriana Ďuriša, ktorý sa podieľal na repase
TATRY, pri vypisovaní žiadosti protipovodňového vozíka, ktorý je na hasičáku. Pomáhal aj
s projektom na Požiarnej zbrojnici. Pomáha a zaslúži si to, pretože sa podieľa na tom, že obec niečo
získala. HKO sa vyjadril, že odmena musí byť na základe Dohody o vykonaní pracovnej činnosti.
Starosta odpovedal, že s Ing. Adrianom Ďurišom sa veľmi dobre spolupracuje a v minulosti tiež
pracoval nezištne, ale odmenu si určite zaslúži.
Ďalej starosta informoval o schválení Projektu pozemkových úprav rozhodnutím Okresného úradu
Poprad, pozemkového a lesného odboru, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
obce formou verejnej vyhlášky.
Prestávka 18:00h – 18:10h.
Starosta obce oboznámil všetkých poslancov a prítomných, že bol dodaný malý traktor, zatiaľ bez
vlečky. Vlečka je ešte vo výrobe v Českej republike, obe zariadenia obec zakúpi formou leasingu.
V rámci bodu rôzne starosta podal informáciu, že učitelia zo ZŠ s MŠ majú záujem si zvýšiť
kvalifikáciu a chcú ísť na školenie myšlienkové mapy a moderné prezentácie interaktívnej tabule. Po
absolvovaní tohto kurzu sa im zvýšia kredity. Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie ku krytiu
navýšenia miezd pre 5 učiteliek z materskej školy v sume cca 1650 Eur z obecného rozpočtu. Väčšina
poslancov OZ súhlasila s týmto návrhom a starosta podá informáciu ZŠ s MŠ, že môžu počítať s
financiami z rozpočtu obce.
Starosta obce informoval o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na kompostovacie zásobníky pre
domácnosti. Kompostéry budú dodané do rodinných domov a k bytovkám podľa vyplnených
dotazníkov. Veľkosť kompostérov bude 1m3.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o stavbe pri cintoríne, kde bol stavebník upozornený,
aby nepokračoval v stavbe, ktorú vykonával bez stavebného povolenia. Po osobnom stretnutí
stavebník prisľúbil, že v stavbe nebude pokračovať a stavbu odstráni.

V diskusii sa poslanec Tomáš Buc informoval o termíne zhotovenia optickej siete na rýchly prenos
internetu v Spišskej Teplici. Starosta podal informáciu, že realizácia tejto siete sa začne na ul. Krátkej
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a ul. Lesnej v júni 2018. P. Lysák sa opýtal, či sa dá zmeniť ešte spôsob ukončenia na nehnuteľnosti.
Starosta odpovedal, že sa to dá zmeniť aj v priebehu realizácie tejto siete. Tiež upozornil, že bude
potrebné strpieť pri realizácii výkopy a vysvetliť obyvateľom, že ide o dočasné obmedzenie s cieľom
zlepšiť dostupnosť služieb pre nich. Náklady pre obec a pre občanov nebudú žiadne, nakoľko
investorom je súkromná firma, ktorá bude túto sieť prevádzkovať.
17. Interpelácie poslancov
Poslankyňa MUDr. Michalková oboznámila obecné zastupiteľstvo o zasadnutí Komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce, ktorá sa konala 23.05.2018
v zložení MUDr. Michalková, Ing. Olekšáková a Marek Červeň. Komisia zistila, že verejný
funkcionár Ing. Radoslav Šeliga odovzdal doklady, potvrdzujúce sumu príjmov, ktoré verejný
funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok v zákonom stanovenej lehote a na doporučenom
tlačive. Komisia odporučila, aby obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu na najbližšom
rokovaní.
Poslankyňa Ďurišová položila otázku na podnet občanov, či by nemohlo byť umiestnené zrkadlo na
ul. Budovateľskej. Starosta informoval o hľadaní riešení tohto problému. Čoraz viac aut pribúda,
majitelia boli upozornení aj v rozhlase, aj formou oznamov za stieračmi, aby neparkovali autá na MK,
a tým nebránili v premávke a v zime pri údržbe MK. Z toho dôvodu boli prizvaní aj dopravní policajti,
ktorí neodporúčajú riešenie osadením zrkadla na ulici Budovateľskej a budú v spolupráci
s dopravným inžinierom navrhnuté iné možnosti riešenia celej ulice.
Poslankyňa Jana Ďurišová na podnet členky MsSČK predniesla návrh, aby pri príležitosti 100 rokov
od ukončenia 1. svetovej vojny, v ktorej padlo veľa teplických mládencov, si obec uctila ich pamiatku
pietnou spomienkou, napr. položením vencov. Starosta prijal návrh a doplnil ho o možnosť spolupráce
s farským úradom v Spišskej Teplici.
MUDr. Michalková sa dotkla problému dopravného značenia obytnej zóny v obci a ulíc, ktoré sú v nej
zahrnuté. Starosta vysvetlil projekt dopravného značenia, poslanci diskutovali na túto tému
a doporučili uverejniť v najbližšom čísle Teplického spravodajcu článok o vyznačení obytných zón
a pravidlách, ktoré v nich platia.
18. Záver: Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Pintek, Jana Ďurišová
Zapísala: Mária Dunajová – Jurčová v Spišskej Teplici 30.05.2018

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

Ing. Radoslav Šeliga, v.r.
starosta obce
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