ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici konaného dňa
11. septembra 2019 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 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 zapisovateľa
3. Kontrola plnení uznesení OZ
4. Správa HKO o vykonanej kontrole
5. Plán kontrolnej činnosti HKO Spišská Teplica na II. polrok 2019
6. Návrh na úpravu rozpočtu č. 2/2019
7. Podanie ŽoNFP – Chodník ul. Družstevná
8. Žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov obce – Štrudlovka, zberný dvor
9. Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – výstavba nájomných bytov Podhrádok
10. Kronika obce 2018
11. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Gabriela Červeňová
12. Správa o podaných žiadostiach o NFP
13. Rôzne + diskusia
14. Interpelácie poslancov
15. Záver
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Nehlasovali:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Anna Schaleková, Marcela
Baranová, Marek Červeň, Ing. Ján Šeliga

Peter Šebest

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo program zasadnutia.

2. Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. a) Návrhová komisia: Ing. Ján Šeliga, Mgr. Zuzana Maškulková

1

Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Nehlasovali:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Anna Schaleková, Marcela
Baranová, Marek Červeň, Ing. Ján Šeliga

Peter Šebest

Potrebné kvórum : 5

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo členov návrhovej komisie Ing. Jána
Šeligu a Mgr. Zuzanu Maškulkovú.
2. b) Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Schaleková, Tomáš Buc.
Zapisovateľka: Mária Dunajová Jurčová
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Nehlasovali:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Anna Schaleková, Marcela
Baranová, Marek Červeň, Ing. Ján Šeliga

Peter Šebest

Potrebné kvórum : 5

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo overovateľov zápisnice Ing. Annu
Schaleková, Tomáša Buca a zapisovateľku: Máriu Dunajovú Jurčovú.
3. Starosta obce predniesol kontrolu plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa
12.06.2019. Informoval, že uznesenie č. 44/2019 v bode b - prebytok hospodárenia obce
vo výške 91 078,35 € previesť do rezervného fondu obce z bežného účtu obce vedený v
SLSP do 30.06.2019, rozdiel v čerpaní rezervného fondu vo výške 11 609,57 €, ktorý
vznikol pri kontrole účtovnej závierky, previesť do rezervného fondu do 30.06.2019 bolo
splnené.
O 17:20 hod prišiel do zasadacej miestnosti KD poslanec Peter Šebest.
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V uznesení č. 48/2019 bolo schválené predloženie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok pre projekt „Rekonštrukcia materskej školy Spišská Teplica“. Starosta
informoval, že táto žiadosť bola podaná 28.06.2019 a doplnená bola 16.08.2019.
V ďalšom uznesení č. 49/2019 bolo odporučenie spracovať územný plán zóny na lokality
Kamence II. a Kamence III. v Spišskej Teplici. Starosta podotkol, že keďže nie je ešte
ukončená čiastková zmena a doplnok č. 5 ÚPN-O Spišská Teplica, nie je možné pristúpiť
do ďalšej zmeny.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie kontrolu plnení uznesení zo
zasadnutia OZ zo dňa 12.06.2019.
4. Starosta obce informoval o kontrole HKO, ktorý vykonal kontrolu fakturačných
dokladov za 1. polrok 2019 – dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Starosta vyzval Mgr. Hoffmana, aby sa
vyjadril k tejto kontrole. HKO konštatoval, že nakoľko zistené drobné nedostatky, ktoré
boli nájdené pri kontrole, či používanie odtlačku neaktuálnej pečiatky na kontrolovaných
dokladoch, kontrolovaný subjekt počas kontroly odstránil, nie je potrebné prijímať
osobitné opatrenia. Na hlavného kontrolóra obce nemal nikto z poslancov žiadne otázky.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie správu o kontrole vykonanej
hlavným kontrolórom obce Spišská Teplica.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišská Teplica na II. polrok 2019.
Hlavný kontrolór obce uviedol, že jeho povinnosťou je 2 x krát ročne predložiť OZ na
schválenie Plánu kontrolnej činnosti, ktorý je potrebný zverejniť 15 dní na úradnej tabuli
a na webovom sídle obce ešte pred schválením OZ, čo bolo aj splnené. Plánom kontrolnej
činnosti je vykonávať týždenne kontrolu faktúr, objednávok, zmlúv, kontrolu príjmov
a výdavkov, kontrolu čerpania rozpočtu. Ďalej informoval, že bude vykonávať kontrolu
ZŠ s MŠ, kde bude kontrolovať dodržiavanie aktuálne platného zákona 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite.
HKO informoval o celoslovenskej kontrole, ktorá bude zameraná na výber daní
z nehnuteľností a miestneho poplatku za obdobie 3 rokov spätne. Zároveň oznámil
prítomným poslancom, že je zároveň aj celoslovenským garantom tejto kontroly.
Za:

Hlasovanie:
9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Anna Schaleková, Marcela
Baranová, Marek Červeň, Ing. Ján Šeliga, Peter Šebest

Potrebné kvórum : 5

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Spišská Teplica na II. polrok 2019.
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6a. Starosta predniesol Návrh úpravy rozpočtu č. 2/2019 vo výške 18 000 EUR a
celkový rozpočet vyrovnaný v celkovej sume 3 054 708,00 Eur upraveného rozpočtu Obce
Spišská Teplica a informoval, že zmeny rozpočtu sa vykonávajú na základe zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. § 14 ods. 2. Jedná sa
zmeny vo výdavkovej časti kapitálovej.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Anna Schaleková, Marcela
Baranová, Marek Červeň, Ing. Ján Šeliga, Peter Šebest

Potrebné kvórum : 5

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo návrh úpravy rozpočtu č. 2/2019 vo
výške 18 000 EUR a celkový rozpočet vyrovnaný v celkovej sume 3 054 708,00 Eur
upraveného rozpočtu Obce Spišská Teplica.
6b. Starosta obce informoval o rozpočtových opatreniach starostu.
Starosta obce je oprávnený vykonávať zmeny rozpočtu bez prerokovania v obecnom
zastupiteľstve podľa schválených pravidiel a zároveň podáva informáciu obecnému
zastupiteľstvu o vykonaných a ním podpísaných zmenách rozpočtu v rámci jeho
kompetencií v intervaloch raz za štvrťrok. Jedná sa hlavne o zvýšenie výdavkov na
výstavbu MK na ul. Lesnej, kde sa opravoval úsek cesty okolo PDP.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie
rozpočtové opatrenie starostu č. 4/2019-S vo výške 10 000,00 EUR - presun finančných
prostriedkov,
rozpočtové opatrenie starostu č. 5/2019-S vo výške 10 000 EUR - presun finančných
prostriedkov + príjem,
povolené prekročenie a viazanie príjmov v rámci jedného rozpočtového opatrenia starostu
č. 6/2019-S vo výške 2 500 EUR + príjem. Celkový rozpočet ostáva vyrovnaný v celkovej
sume 3 054 708,00 Eur upraveného rozpočtu Obce Spišská Teplica.
7. Starosta obce informoval o príprave ŽoNFP – „Chodník ulica Družstevná – Spišská
Teplica“. Obec Spišská Teplica v súlade s cieľmi Programu rozvoja obce v októbri 2018
zadala spracovanie PD pre výstavbu chodníka na ul. Družstevná. Starosta informoval, že
4

prebehlo územné konanie, na ktorom podľa požiadaviek ODI PZ bolo zadané
dopracovanie projektovej dokumentácie kvôli nutnosti prekládky 4 stĺpov elektrického
vedenia. Predbežný rozpočet je cca 47 000€ + 20 000€ za prekládku NN el. vedenia. Tieto
náklady je možné zahrnúť do oprávnených výdavkov, aktuálne sa dopĺňa PD a rozpočet
v zmysle tejto požiadavky. Na túto stavbu bolo vydané územné rozhodnutie. Pre podanie
žiadosti je nutné predložiť uznesenie OZ o schválení spolufinancovania.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Anna Schaleková, Marcela
Baranová, Marek Červeň, Ing. Ján Šeliga, Peter Šebest

Potrebné kvórum : 5

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
a.) schválilo
- predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a s Územným plánom obce Spišská Teplica,
- kód výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2019-1,
- názov projektu : „Chodník ulica Družstevná – Spišská Teplica“,
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov,
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa a zároveň
b.) vzalo na vedomie ,
že počas realizácie projektu je žiadateľ/prijímateľ povinný zabezpečiť finančné prostriedky
v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň
zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu.
8. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov obce – Štrudlovka, zberný dvor.
Starosta obce informoval o záujme obyvateľov odkúpiť parcelu vo vlastníctve obce pri
komunikácii tzv. Štrudlovka. Do dnešného dňa neprišla žiadna písomná žiadosť.
Ďalšou témou v tomto bode bolo majetkoprávne vysporiadanie pozemkov potrebných, na
výstavbu zberného dvora pri transformovni. Na pracovnom stretnutí poslanci navrhli cenu
za kúpu pozemku 7,50 Eur za m2. Starosta kontaktoval majiteľa, ktorý nesúhlasil a navrhol
cenu 10 Eur za m2, čo zdôvodnil argumentom, že už v minulosti obec odkúpila pozemok
za cenu 10 Eur za m2. Starosta vysvetlil, že po ukončení PPÚ sa čiastočne zmenili
vlastníci, výmery a členenie parciel pod areálom zberného dvora, na ktoré je vydané
právoplatné stavebné povolenie. Po zapísaní projektu pozemkových úprav bude potrebné
vypracovať geometrický plán na odčlenenie parciel pre výstavbu zberného dvora, z
ktorého budú zrejmé konkrétne výmery plôch. Starosta informoval, že v prípade návrhu
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inej lokality na zberný dvor je potrebné spracovať a odsúhlasiť čiastkovú zmenu UPN-O,
spracovať novú projektovú dokumentáciu a vybaviť nové územné rozhodnutie a stavebné
povolenie. Starosta skonštatoval, že tento celý proces môže trvať ďalšie 3 roky. Ďalej
upozornil, že v takom prípade termín pre podanie žiadosti o NFP na výstavbu zberného
dvora v tomto roku, vzhľadom ku komplikáciám s majetkoprávnym usporiadaním by obec
nestihla. Informoval poslancov, že z tohto bodu nebude uznesenie, ide o prejednanie
a podanie informácie.
9. Starosta obce predniesol návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce –
výstavba nájomných bytov Podhrádok.
V zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. bol navrhnutý spôsob prenájmu
nehnuteľného majetku – pozemku KN-C 971/123 o výmere 450m2 formou obchodnej
verejnej súťaže.
Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica zastúpená starostom
Ing. Radoslavom Šeligom vyhlásila podľa § 9a ods. 1písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž
o prenájme pozemku, parcely KN-C 971/123 o výmere 450 m2 v k.ú. Spišská Teplica, na
realizáciu výstavby nájomného bytového domu a vybudovanie 12 nájomných bytov
a zodpovedajúcej technickej infraštruktúry v súlade s podmienkami stavebného zákona.
Základnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené Uznesením č.
58/2019 dňa 12.6.2019:
- Identifikácia uchádzača
- Návrh nájomnej zmluvy – predmet nájmu, účel: výstavba 12 nájomných bytov
a zodpovedajúcej technickej infraštruktúry v súlade s podmienkami stavebného zákona,
doba nájmu do správoplatnenia kolaudačných rozhodnutí, nájom 1/10 ceny pozemku
určenej znalcom, t.j. 2,5 EUR/m2/rok po dobu nájmu, odstúpenie od zmluvy, ak do 30
mesiacov nebude stavba dokončená
- Urbanisticko-architektonická štúdia, ktorej rozsah určí stavebná komisia
- Výpis z registra trestov právnickej osoby a štatutárneho zástupcu
- Referencie realizovaných stavieb s dôrazom na nájomný charakter
- Originál živnostenského listu, výpisu z obch. registra
- Čestné prehlásenie že nemá dlhy voči obci a daňovému úradu
- Zábezpeka vo výške 5 000,- Eur
Súťažné podklady v termíne predložil 1 záujemca: spoločnosť CASTLE – P, s.r.o. ,
Kukučínova 4244, 058 01 Poprad, IČO: 36 509 817.
Navrhovaná kúpna cena za 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu je 1097 €/ m2 s DPH
a cena za technickú vybavenosť na 1 byt 2505 €/ byt s DPH.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Anna Schaleková, Marcela
Baranová, Marek Červeň, Ing. Ján Šeliga, Peter Šebest

6

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo prenájom pozemku vo vlastníctve
obce, parc.č. KN-C 971/123, zapísanom na LV č. 1 o výmere 450 m2, k.ú. Spišská Teplica,
za účelom výstavby nájomného bytového domu a vybudovanie 12 nájomných bytov
spoločnosti CASTLE – P, s.r.o., Kukučínova 4244 , 058 01 Poprad, IČO: 36 509 817.
10. Zápis do kroniky – rok 2018. Starosta podal informáciu, že Obec pri výkone
samosprávy v zmysle §4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku. Podľa Štatútu obce, § 34 ods. 4
text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Anna Schaleková, Marcela
Baranová, Marek Červeň, Ing. Ján Šeliga, Peter Šebest

Potrebné kvórum : 5

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo texty zápisov do kroniky za rok 2018,
ktoré spracovala Mgr. Zuzana Maškulková.
11. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p. Gabriely Červeňovej. Starosta obce
informoval, že pani Gabriela Červeňová, bytom Lesná 244/10, 059 34 Spišská Teplica,
dňa 12.8.2019 písomne požiadala o predĺženie nájmu prevádzky Caffe bar do 31. 12. 2020.
Poslanec Marek Červeň navrhol predĺžiť nájomnú zmluvu ešte o jeden rok. Starosta
podotkol, že Obec Spišská Teplica uzatvorila dňa 17.6.2016 s Gabrielou Červeňovou
Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 1/2016, v zmysle § 3 zákona č.116/1990 Zb. o
nájme a podnájme nebytových priestorov v z. n. p. a podľa Občianskeho zákonníka. Doba
nájmu bola v uvedenej zmluve dohodnutá na dobu určitú do 31. 12. 2017 a už 2 x bola
predĺžená. Prvý krát Dodatkom č. 2 zo dňa 21.9.2018 predĺžená do 31.12.2018 a druhý
krát dodatkom č. 4 predĺžená do 31.12.2019. Starosta informoval, že tieto priestory sú
obecné a obec plánuje tieto priestory využiť na svoje účely, dočasne pre Komunitné
centrum, Klub dôchodcov či registrovaný sociálny podnik. Do diskusie za zapojili poslanci
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a navrhli, aby tieto priestory boli aj naďalej zachované v rámci reštauračných služieb ako
napr. pizzéria, cukráreň alebo kaviareň pre občanov.
Hlasovanie:
Za:

2

Mgr. Zuzana Maškulková, Marek Červeň

Proti:

1

Tomáš Buc

Zdržal sa:

6

MUDr. Mária Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Anna
Schaleková, Marcela Baranová, Ing. Ján Šeliga, Peter Šebest

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici neschválilo Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme
nebytových priestorov č. 1/2016 - Gabriele Červeňovej, za účelom predĺženia doby nájmu
do 31. 12. 2020.
12. Správa o podaných žiadostiach o NFP. Starosta informoval prítomných poslancov, že
Obec Spišská Teplica v súlade s cieľmi Programu rozvoja obce podala po schválení
obecným zastupiteľstvom ŽoNFP pre viacero projektov. Informoval o aktuálnom stave
posudzovania žiadostí:
Názov projektu Dátum podania Aktuálny stav
Celková výška Žiadaná výška
oprávnených
NFP
výdavkov
projektu
Triedený zber v 7.9.2018
17.05.2019
– 108 266,89€
102 853,55€
obci
Spišská
neschválené
Teplica
Podané
odvolanie
Vodozádržné
29.11.2018
Späťvzatie
369 624,90€
351 143,65€
opatrenia v obci
z dôvodu
Spišská Teplica
nevydania SP
(vecné bremeno
na LV) 9.2.2019
Vodozádržné
22.7.2019
Administratívna 368 389,04€
349 969,59€
opatrenia v obci
kontrola
Spišská Teplica
Rekonštrukcia
16.8.2019
Administratívna 507 084,74€
481 730,50€
materskej školy
kontrola
Spišská Teplica
Chodník ulica Rozpracovaná,
Predb. rozpočet
Družstevná
- uzávierka
67000 €
Spišská Teplica 16.9.2019
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Gazdovstvo
Spišská Teplica

28.1.2019,
doplnenie
17.5.2019
V príprave,
nepodané

Schválená, pred 91 566,44 €
podpisom
zmluvy
Vydané územné Predbežný
rozhodnutie
rozpočet
350 000 €

91 566,44€

Cyklistický
chodník
Sp. TeplicaPoprad
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie správu o podaných žiadostiach
o nenávratné finančné príspevky.
13. Rôzne a diskusia. Starosta obce prenechal slovo p. prednostke Ing. Márii Martinkovej,
aby informovala prítomných o informačnom stretnutí s občanmi, ktoré sa týkalo topoľovej
aleje popri ceste č. 3/3065 dňa 05.09.2019 o 10.30 hod. Cieľom tohto stretnutia bolo
informovať občanov o prebiehajúcich aktivitách a možných riešeniach v súvislosti
s bezpečnosťou cestnej premávky na ceste, o plánovanej výstavbe cyklochodníka a
o opatreniach súvisiacich s ochranou prírody a životného prostredia.
Prednostka informovala prítomných, že aleja pozostáva zo 193 stromov, jedná sa o topoľ
čierny, ktorý sa individuálne dožíva až 100 rokov. Odhadovaný vek topoľa čierneho
v našej aleji je cca 60 rokov. Poukázala na funkcie aleje, taktiež poukázala aj na silu
prírody po búrkach a silnom vetre, kedy po veterných smrštiach konáre stromov spôsobili
autonehody, škody na automobiloch, predtým spadol veľký konár na plynárenský objekt,
ktorý je na začiatku obce. Starostom boli privolaní aj hasiči, ktorí odstránili konáre z cesty.
Zdôraznila, že už od roku 2015 obec opakovane žiadala a urgovala od správcu cesty riešiť
situáciu, ale vždy bol vykonávaný len rez nad cestou, aby bol zabezpečený prejazdný
profil na ceste III/3065.
Tohto roku v marci na stretnutí s SÚC PSK obec prejednávala výrub stromov, ktoré sú na
pozemku SVP. Jedná sa o 2 stromy, ktoré bránia výhľadu pri cestnom moste z ulice
Záhradnej na hlavnú cestu. Preto starosta rokoval priamo v Prešove so zástupcami na PSK,
dostal prísľub, že sa budú týmto zaoberať a budú uvoľnené finančné prostriedky.
Na stretnutie boli pozvaní Ing. Mário Humený dendrológ zo Štátnej ochrany prírody
Správy TANAPU a Ing. Martin Slavkovský zo Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja.
Ing. Martin Slavkovský, ktorý informoval, že ukončením pozemkových úprav sa stala
topoľová aleja vlastníctvom správy a údržby ciest a vedia to len od júla 2019. V zmysle
zákona o cestnej doprave sa stali všetky topole nachádzajúce sa v ochrannom pásme
cestnou prekážkou. Uviedol, že o stromy sa mali doteraz starať vlastníci pozemkov.
Prisľúbil, že do zimy bude vykonaný prieskum trhu na orez, pretože nemajú potrebnú
techniku na ošetrenie a bezpečnostný rez takých vysokých stromov. SÚC PSK doposiaľ
vykonávala rez, aby zabezpečila prejazdný profil na ceste III/3065.
Ing. Mário Humený, dendrológ (odborník na pestovanie drevnatých rastlín) informoval
o dôležitých funkciách stromov a zdôraznil, že každý strom si vyžaduje špecifický prístup.
V aleji dlhodobo nebol vykonaný zdravotný a bezpečnostný rez stromov. Prezrel stav
stromov, skonštatoval, že niektoré stromy sa nachádzajú vo veľmi zlom stave. Upozornil
na stromy suché, prehnité, porastené hubami. Je tam veľké riziko pri náraze vetra, že strom
spadne na cestu. Prednostka vysvetlila, že Ing. Mário Humený, dendrológ bol v teréne
s naším kolegom Ing. Miroslavom Hricom, ktorý je odborne spôsobilá osoba na výrub
stromov v intraviláne. Označili 13 stromov, ktoré budú vyžadovať urgentný výrub
v priebehu 2 týždňov a nie je potrebné povolenie na výrub. Obec podala žiadosť správcovi
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cesty, aby konal a zároveň poskytla súčinnosť akým spôsobom je potrebné v danej veci
pokračovať. Na výrub 21 stromov má obec vydané právoplatné rozhodnutie kvôli
plánovanej výstavbe cyklochodníka. Ďalšie stretnutie bolo ohľadom vodorovného
dopravného značenia - žltá čiara na štátnej ceste na vstupe do obce na ul. Obrancov mieru,
aby tam neparkovali autá.
Prestávka: 18:15 h – 18:25 h.
V diskusii starosta oboznámil prítomných poslancov, že navrhovateľ Poľnohospodárske
družstvo podieľníkov v Spišskej Teplici zaslalo zámer“ Plán likvidácie lomu Bor
v Spišská Teplica“. Navrhovaná činnosť podrobne rieši likvidáciu lomu po ťažbe
dolomitov s využitím stavebných odpadov z rekonštrukcie železničnej trate. Starosta
informoval, že tento Plán likvidácie lomu Bor /Spišská Teplica/ bol zverejnený na úradnej
tabuli na webovom sídle obce po dobu 21 dní a k nahliadnutiu na obecnom úrade na mieste
prvého kontaktu.
Ďalšou témou bolo nakladanie s odpadmi. Starosta informoval, že v tomto roku nám končí
zmluva s firmou Brantner Poprad s.r.o. A preto je potrebné urobiť verejné obstarávanie na
dodávateľa, ktorý bude poskytovať služby v odpadovom hospodárstve. So zberom
a likvidáciou zmiešaného odpadu sú spojené vysoké náklady. Tiež, ak sa vo vytriedenom
odpade vyskytujú zložky, ktoré tam nepatria, všetok odpad je zahrnutý do komunálneho
odpadu, čím sa zvyšuje množstvo tohto druhu odpadu a teda aj poplatky za jeho
zneškodnenie. Z toho dôvodu je potrebné zvýšiť sadzbu poplatku za odpad. Súčasná výška
poplatku 13 € na osobu je už niekoľko rokov nepostačujúca a dôchodcovia boli od platenia
úplne oslobodení. Je potrebné spracovať nové VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bude účinné od 01.01.2020.
V rámci diskusie boli podané návrhy od jednotlivých poslancov na zvýšenie poplatku:
Marek Červeň - 15 € pre každého obyvateľa vrátane dôchodcov, Ing. Olekšáková - 16 €
a zníženie na 8 € pre dôchodcov, Tomáš Buc 17,50 € a 8 € pre dôchodcov, MUDr.
Michalková 20 € a pre dôchodcov 8 €. Ing. Olekšáková vystúpila a prezentovala, že bola
oslovená občanmi dôchodkového veku, ktorí navrhli, aby aj oni mali vyrubený poplatok,
keďže práve táto kategória občanov produkuje veľké množstvo odpadu.
14. Interpelácie poslancov:
Neboli prednesené.
15. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť a spoluprácu.
Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Schaleková, Tomáš Buc
Zapísala: Mária Dunajová Jurčová v Spišskej Teplici 19.9.2019

Ing. Mária Klára Martinková

Ing. Radoslav Šeliga

prednostka OÚ v. r.

starosta obce v. r.
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