ZÁPISNICA č. 3/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
21. januára 2015 v zasadačke KD Spišská Teplica

Návrhová komisia: Jana Ďurišová, Ing. Pavol Pintek
Overovatelia:
Anna Nemčková, Ing. Dušan Jakubčák
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 prehodnotenie výšky dotácie pre súkromné gymnázium, bilingválne
anglické s.r.o.
5. Žiadosť o príspevok klub Jednoty dôchodcov na Slovensku
6. Zrušenie 9 bodu uznesenia č.38/2014 zo dňa 16.4.2014 – predaj pozemkov p.
Božene Jurskej
7. Žiadosť o odkúpenie pozemkov p. Božene Jurskej
8. Žiadosť OZ Žijeme v Teplici o využívanie priestorov
9. Žiadosť o prenájom sály KD – Matej Gaži
10. Žiadosť o prenájom sály na veľkonočnú zábavu – Marián Ščuka
11. Priority na rok 2015
12. Rôzne
13. Záver
1. Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil s programom zastupiteľstva.
Poslanci hore uvedený program schválili bez pripomienok.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
2. Kontrolu uznesení previedol starosta obce, ktorý informoval, že kultúrna komisia sa zišla
a pripravila Teplický spravodaj, ktorý sa nachádza v tlači.
3. Mgr. Andrea Lachová predložila správu hospodárenia obce k 21.1.2015 o peňažných
prostriedkov k 21.1.2015 na bežnom účte, rezervnom fonde, o príjmoch a výdavkoch. OZ
zobralo túto správu o hospodárení na vedomie.
4. Starosta obce informoval o žiadosti o dotáciu na rok 2015, ktorú podalo Súkromné
gymnázium, bilingválne anglické, s.r.o., Francisciho 906/25, Poprad. Štatutár zriaďovateľa
PaedDr. Gabriela Česlová, PhD. osobne odôvodňovala podanú žiadosť tým, že prevádzka
škôl a školských zariadení v súčasnosti neprebieha v budovách a zariadeniach, ktorých
vlastníkom je obec Spišská Teplica a preto netvoria žiadne ďalšie náklady pre obec. Po dlhšej
diskusii poslanci schválili dotáciu pre Súkromné gymnázium, bilingválne anglické, s.r.o.
Francisciho 906/25 Poprad na rok 2015 vo výške 95% z výšky dotácie ZŠ s MŠ Spišská

Teplica na rok 2015 od 01.02.2015 - 31.12.2015. Dotácia pre ZŠ s MŠ Spišská Teplica,
Školská 311 ostáva v nezmenenej výške.
Hlasovanie: Za: 5 (Maškulková, Červeň, Jurčo, Jakubčák, Ďurišová)
Proti: 3 (Buc, Pintek, Nemčková)
Zdržali sa: 1 (Michalková)
Chýba: 0
5. Starosta informoval o žiadosti členov Jednoty dôchodcov Slovenska v Spišskej Teplici,
ktorí žiadajú o finančný príspevok pre základnú organizáciu so sídlom vo Svite, v ktorej je 15
členov – dôchodcov bývajúcich v Spišskej Teplici evidovaných. Poslanci schválili
jednorazový príspevok vo výške 50 € pre členov Jednoty dôchodcov Slovenska.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
6. Starosta informoval o rozhodnutí z Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor, ktorý zistil,
že v Uznesení číslo 38/2014 zo dňa 16.4.2014 vznikol nesúlad s doloženými dokladmi na
vklad pri predaji pozemkov pani Božene Jurskej, Podhrádok 461, Spišská Teplica.
Z uvedeného dôvodu poslanci opravili znenie Uznesenia č. 38/2014 zo dňa 16.4.2014 v bode
9 predaj pozemku, parcelné číslo 971/87 o výmere 10 m2 pani Božene Jurskej a to tak, že sa
opravuje chyba pri písaní pokiaľ ide o pozemok par. č. 971/87, ktorý správne má znieť
pozemok par. č. 971/88. Súčasne prerokovali spôsob predaja, ktorý je daný podľa § 9 a ods. 1
písmeno c) Zákona o majetku obci – priamym predajom. Pred uzavretím kúpnej zmluvy bol
zverejnený zámer o predaji pozemku v elektronickej podobe na webovej stránke obce. Cena
bola stanovená podľa Zákona 582/2004 Z. z. za 1m2/0,2147 € zvýšená o stonásobok.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
7. Poslanci následne schválili opravu pozemku 971/88 o výmere 10 m2 pani Božene Jurskej,
Podhrádok 461, Spišská Teplica. Podľa § 9a) odsek 1 c) Zákona o majetku obci – priamym
predajom. V ostatnom sa Uznesenie č. 38/2014 nemení.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
8. Starosta informoval o žiadosti Občianskeho združenia Žijeme v Teplici, ktorí žiadajú 2-3x
do týždňa vo večerných hodinách priestory kultúrneho domu za účelom nacvičovania
divadelného predstavenia. Poslanci schválili sálu kultúrneho domu Občianskemu združeniu
Žijeme v Teplici za účelom nácviku divadelného predstavenia.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
9. Starosta informoval o žiadosti Mateja Gažiho, Osloboditeľov 164, Spišská Teplica, ktorá sa
týka prenájmu sály kultúrneho domu za účelom rodinnej oslavy na deň 21.2.2015. Poslanci
schválili prenájom sály kultúrneho domu pod podmienkou vyrovnania dlhu k obci do
31.1.2015.

Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
10. Starosta informoval o žiadosti Mariána Ščuku, Družstevná 192, Spišská Teplica, ktorá sa
týka prenájmu sály kultúrneho domu za účelom veľkonočnej zábavy na deň 05.04.2015. Po
diskusii poslanci neschválili uvedenú žiadosť.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 8
Zdržali sa: 1
Chýba: 0
11. Starosta vyzval poslancov, aby uviedli priority na rok 2015.
- Ing. Dušan Jakubčák – pripraviť projektovú dokumentáciu na chodník Ulici lesnej a tak
zvýšiť bezpečnosť občanov
- Anna Nemčková – vybudovať v obci informačné tabule, viac kvetinových záhonov
a prehodnotiť odpadové hospodárstvo.
- Ing. Pavol Pintek – pripraviť projektovú dokumentáciu Ulica družstevná, využiť Teplický
potok na vykurovanie budov v obci
- Ondrej Dunaj Jurčo – nacvičiť divadelné predstavenie a založiť krúžok detského
folklórneho tanca
- MUDr. Mária Michalková – informovať sa listom na Prešovský samosprávny kraj
o oprave prístupovej cesty do Spišskej Teplice, zrealizovať cyklistický chodník a uskutočniť
výstup na Kozí kameň
- Tomáš Buc – pripraviť projektovú dokumentáciu na školské ihrisko
- Jana Ďurišová – upraviť cintorín, opraviť rigol pred domami na Ulici okružnej
- Marek Červeň – opraviť mostík na Ulici záhradnej (pri pánovi Tatarkovi), vybudovanie
trhových stánkov na trhovom mieste (priestranstvo pri potravinách Jednota).
- Mgr. Zuzana Maškulková - vybudovanie cyklistického chodníka a školského ihriska
- Ing. Radoslav Šeliga – starosta obce – vybudovanie klubu mladých
Poslanci zobrali hore uvedené priority na vedomie.
12. Rôzne:
- starosta informoval o faktúre z Občianskeho združenia MAS PRAMENE, ktorá sa týka
ročného členského príspevku za obdobie 01.01.2015 – 31.12.2015 v čiastke 1115,- €. Poslanci
po dohode súhlasili s nezaplatením členského príspevku a následne so zrušením členstva
v Občianskom združení MAS PRAMENE. Poslanci zobrali na vedomie zrušenie členstva
v OZ MAS PRAMENE.
- starosta informoval o usmernení pre okrskové komisie pre referendum vo veci vydávania
nových hlasovacích lístkov. Poslanci zobrali na vedomie toto usmernenie
- starosta informoval o zmene IT pracovníka, ktorý bude spravovať internetovú stránku obce
a počítačovú techniku na obecnom úrade. Ide o pána Petra Breuera, s ktorým bude uzatvorená
dohoda o vykonaní práce. Poslanci zobrali uvedené na vedomie.
- starosta informoval o zrekonštruovaní klubu dôchodcov
- starosta informoval o jednaní, ktoré sa týkajú stavebného úradu Spišská Teplica s mestom
Svit
- starosta informoval o hasičskej kontrole, ktorá sa uskutoční 30.1.2015. Poslanci zobrali
preventívnu protipožiarnu prehliadku na vedomie.

- Jozef Ďuriš predniesol správu DHZ o hasičskej jednotke obce Spišská Teplica. Poslanci ju
zobrali na vedomie.
- pani Františka Kesselová informovala o pláne kontrolnej činnosti kontrolóra obce Spišská
Teplica na 1. polrok 2015. Poslanci zobrali tento plán na vedomie.
- starosta informoval o vykonaní výberového konania na kontrolóra obce do 15.2.2015,
pretože funkcia kontrolóra obce Spišská Teplica končí 15.4.2015. Poslanci zobrali toto
výberové konanie na vedomie.
- poslanec Marek Červeň upozornil na vyčistenie rigola na Ulici lesnej
- poslankyňa Anna Nemčková upozornila na nesprávny spôsob zametania chodníkov
- poslankyňa Mária Michalková upozornila na čiernu skládku tehál neďaleko budovy Gas Oil
- poslanec Dušan Jakubčák navrhol stretnutie poslancov v základnej škole a oboznámenie sa
s problémami a požiadavkami školy
- poslankyňa Jana Ďurišová navrhla stretnutie všetkých poslancov a oboznámenie sa
s budovami, ktoré patria pod obec
- pani Mgr. Jana Jakubčáková upozornila na neaktuálnosť obecnej internetovej stránky
13. Záver:
Poslankyňa Jana Ďurišová prečítala uznesenie, ktoré poslanci OZ schválili.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
Overovatelia zápisnice: Ing. Dušan Jakubčák
Anna Nemčková

Zapísala: Viera Mencáková
V Spišskej Teplici, 28.1.2015

Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce 	
  

