ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici konaného dňa 27.06.2018
o 17.00 hod. v zasadačke OÚ v Spišskej Teplici

Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Starosta obce Ing. Radoslav Šeliga privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že je prítomných 7
poslancov z 9-tich a že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Starosta obce
oboznámil prítomných s programom a následne dal hlasovať:
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnení uznesení OZ
4. Stanovisko HKO k návrhu Záverečného účtu obce
5. Návrh Záverečného účtu obce
6. Návrh zmeny rozpočtu - ZŠ
7. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO
8. Žiadosť Pro-Populo o zámenu pozemkov
9. Aktualizácia územného plánu obce
10. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
11. Voľba prísediacich trestných senátov Okresného súdu Poprad
12. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
13. Hodnotenie KPRSS
14. Majetkoprávne vyporiadanie vodovodu a kanalizácie s firmou PVS a.s.
15. Rôzne + diskusia
16. Interpelácie poslancov
17. Záver
1. Schválenie programu:
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo program zasadnutia.
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2. Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
a zapisovateľa:
a) Návrhová komisia: Ing. Tomáš Buc, Ing. Ján Šeliga
Hlasovanie:
7
Tomáš Buc, Ondrej Dunaj Jurčo, Jana Ďurišová, MUDr. Mária
Za:
Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján
Šeliga
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo za členov návrhovej komisie: Ing.
Tomáša Buca, Ing. Jána Šeligu.
b) Overovatelia zápisnice: Ing. Gabriela Olekšáková a
zapisovateľ: Ing. Miroslav Hric
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

MUDr. Mária Michalková,

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo overovateľov zápisnice: Ing. Gabrielu
Olekšákovú , MUDr. Máriu Michalkovú zapisovateľa Ing. Miroslav Hrica.
3. Kontrola plnení uznesení OZ:
Starosta obce predniesol kontrolu plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ. Tá spočívala
v pokračovaní úlohy zo zasadnutia OZ zo dňa 11. apríla 2018 na ktorom bolo schválené Uznesenie
ukladacieho charakteru č. 43/2018 k bodu č.11 - dodatočne skolaudovať zrealizované stavby MK ul.
Svitská a rozšírenie a mostu a MK pri ul. Záhradnej. Starosta informoval že bolo spracované
porealizačné geodetické zameranie stavby mosta a rozšírenia komunikácie a pripravený návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie kontrolu plnení uznesení.
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4. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce:
Hlavný kontrolór obce Bc. Martin Hoffman skonštatoval že povinnosťou HKO je v odbornom
stanovisku vyhodnotiť splnenie povinných zákonných náležitostí pri spracovávaní návrhu záverečného
účtu obce (ZÚO). HKO uviedol, že celé odborné stanovisko nebude čítať, keďže bolo poslancom
predložené s materiálmi. Uviedol že na základe vlastného zhodnotenia konštatuje, že ZÚO je
spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje hospodárenie obce, ako
aj stav majetku a záväzkov Obce Spišská Teplica a preto odporúča návrh záverečného účtu schváliť
tak ako je predložený v zmysle § odst. 10a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy s výrokom: „schvaľuje celoročné hospodárenie obce Spišská Teplica bez
výhrad“. HKO dal priestor poslancom pre otázky. Poslankyňa Jana Ďurišová upozornila na chybu
v tabuľke 6 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017, kde v riadku finančné účty k 31.12.2017 bola
uvedená rovnaká suma ako k 1.1.2017. HKO vysvetlil, že sa jedná len o zrejmú chybu v písaní, ktorá
bude opravená.

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie odborné stanovisko HKO
k Záverečnému účtu obce za rok 2017.
5. Návrh záverečného účtu obce
Starosta obce uviedol, že chyba v písaní v tabuľke 6 v riadku finančné účty sa opraví a že výsledok
hospodárenia sa nemení a dal hlasovať o uznesení. Návrh ZÚ bol zverejnený 15 dní pred rokovaním
OZ.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:/

1

Jana Ďurišová

Neprítomní:

2

Marek Červeň, Anna Nemčková

Nehlasovali:

0

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

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo celoročné hospodárenie Obce Spišská Teplica za
rok 2017 s výrokom „ bez výhrad“.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:/

1

Jana Ďurišová

Neprítomní:

2

Marek Červeň, Anna Nemčková

Nehlasovali:

0

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

Potrebné kvórum : 4
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Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici OZ uložilo schodok hospodárenia obce vo výške
8401,40 € EUR kryť z rezervného fondu obce a previesť túto sumu na bežný účet obce vedený v
SLSP do 30.06.2018.
6. Návrh zmeny rozpočtu – ZŠ:
Starosta informoval poslancov, že dňa 20.6.2018 bola na obecný úrad doručená žiadosť ZŠ s MŠ
o schválenie finančných prostriedkov na mzdy učiteľky a upratovačky v materskej škole vo výške
5 000,00 € na obdobie 4 mesiacov od 09-12/2018. Z čoho 4 000€ by malo ísť na mzdy novej učiteľky
v MŠ a 1000€ na navýšenie mzdy upratovačky. Starosta informoval o rozšírení kapacity MŠ, s čím
súvisí požiadavka na novú učiteľku. Riaditeľ ZŠ Mgr. Juraj Jarkuliš podrobne zdôvodnil potrebu
navýšenia finančných prostriedkov.
Návrh na krytie finančných prostriedkov vo výške 5 000,00 € na mzdy pre ZŠ s MŠ :
a) presun finančných prostriedkov v rozpočte ZŠ s MŠ z prevádzky podielové dane správa budov
(riadok v rozpočte 154) mínus 1 000,00 € presun na mzdy, MŠ podielové dane materská škola
(riadok v rozpočte 156) plus 1 000,00 €.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:/

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo žiadosť o finančné prostriedky pre Základnú
školu s MŠ Spišská Teplica na mzdy na novovytvorené pracovné miesta vo výške :
- 4 000,00 € mzda učiteľka MŠ
- 1 000,00 € mzda upratovačka
b) zníženie použitia výdavkových položiek na obci a presun finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ vo
výške 4 000,00 €.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 4

4

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo presun finančných prostriedkov v rozpočte
základnej školy vo výške 1 000,00 € z prevádzky - správa budov na mzdy.
c) Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 3/2018: zníženie rozpočtu obce a navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ vo
výdavkovej časti + zapracovanie príjmu a spoluúčasti na projekt revitalizácia záhrady ZŠ s MŠ
Starosta zároveň informoval poslancov, že V návrhu sa rozpočet navyšuje o 4 000,00 € z dôvodu
získania finančných prostriedkov na revitalizáciu školskej záhrady. Ďalších 4 000,00 € sa presunie
z výdavkovej časti obecného úradu do výdavkov ZŠ s MŠ. Celkový upravený rozpočet bude
2 995 777,00 €.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:/

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo Návrh úpravy rozpočtu obce č. 3/2018 vo výške
4 000,00 € a celkový rozpočet vyrovnaný v celkovej sume 2 995 777,00 EUR upraveného
rozpočtu Obce Spišská Teplica.
7. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO:
Starosta informoval o legislatívnej úprave zákona o odpadoch s čím súvisí aj zmena VZN. V súlade s
§ 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec
aktualizuje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Spišská Teplica. Starosta predniesol návrh uznesenia, ktorým sa ruší VZN č. 1/20016 zo dňa
21.9.2016, ktoré nahrádza nové VZN. Návrh VZN bol zverejnený 15 dní, neboli doručené žiadne
návrhy a pripomienky.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:/

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo návrh VZN č. 16/2018 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s DSO s účinnosťou od 13.07.2018.
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8. Žiadosť Pro-Populo o zámenu pozemkov
Starosta informoval o žiadosti PRO POPULO Poprad, s.r.o. podanej dňa 06.06.2018, ktorou žiadajú
o zámenu pozemkov z dôvodu zosúladenia vlastníckych vzťahov a užívania parciel podľa
predloženého GP č. 24/2011 zo dňa 27.04.2012, úradne overeného pod číslom G1-347/12 zo dňa
23.5.2012. Po stretnutí s Ing. Topolim a vysvetlení existujúcej situácie bolo zistené, že ide o parcely
pod existujúcimi stavbami – dreváreň a plot, ktorými je zastavaná časť parcely KN-E 5166/1 vo
vlastníctve Obce Spišská Teplica, diel č. 2 a diel č. 3 podľa predloženého geometrického plánu
o celkovej výmere 46m².V zmysle §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ide
o prevod majetku pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Na predaj bude spracovaný
znalecký posudok náklady na spracovanie ktorého bude znášať žiadateľ.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie žiadosť PRO POPULO Poprad,
s.r.o. o zosúladenie existujúceho stavu na parcele KN-E 5166/1, k. ú. Spišská Teplica
odpredajom časti parcely o výmere 46m² zastavanej stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.
Starosta predniesol návrh uznesenia na spracovanie znaleckého posudku a dal hlasovať o uznesení:
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici uložilo spracovať znalecký posudok na určenie
hodnoty nehnuteľnosti podľa GP č. 24/2011 zo dňa 27.04.2012, úradne overeného pod číslom
G1-347/12 zo dňa 23.5.2012, diel č. 2 a diel č. 3.
9. Aktualizácia územného plánu obce:
Starosta informoval o zámere rozšírenia rekreačných plôch nad navrhovanou kalváriou smerom k
navrhovanej rozhľadni Príkra vrátane plôch pre detské ihriská v rámci ktorých by mal byť aj
prístupový chodník. Na plochách by boli umiestnené informačné tabule, smerovníky, prístrešky a pod.
Starosta širšie informoval o náväznostiach územného plánu týkajúceho sa infraštruktúry na ÚP Mesta
Poprad.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Tomáš Buc, Ondrej Dunaj Jurčo, Jana Ďurišová, MUDr. Mária
Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján
Šeliga
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Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum: 4

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo obstaranie zmeny a doplnku k ÚPN-O
Sp. Teplica, ktorá sa týka parciel KN-E č.: 3456/1; 3456/2; 3456/3; 3457, 3460/1; 3460/2;
3461; 3462/1; 3462/2; 3463/2; 3402 a KN-C č.: 1286 pri navrhovanej rozhľadni Príkra.
Zmena spočíva v návrhu využitia plôch pre rekreačné plochy a detské ihriská.
10.Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:
Starosta informoval o náležitostiach, ktoré upravuje §166 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe uvedeného zákona je
potrebné schváliť počet volebných obvodov, počet poslancov a úväzok starostu.
a) V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť
jeden volebný obvod. Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a
zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum: 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici určilo jeden volebný obvod pre Voľby do orgánov
samosprávy obcí 2018 v Spišskej Teplici.
b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v ustanovení § 11 upravuje povinné uznesenia obecného zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami.
Podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platí, že
počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu
obyvateľov obce takto: od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov. Poslanci navrhli 9
poslancov ako doteraz, starosta dal hlasovať o tomto návrhu.
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Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici určilo v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 počet poslancov 9.
c) Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení OZ
určí najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť
počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici určilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 202 rozsah výkonu funkcie starostu Obce Spišská
Teplica takto: plný úväzok.
18,05 -18,15 prestávka.
11.Voľba prísediacich trestných senátov Okresného súdu Poprad:
Starosta informoval poslancov o žiadosti Okresného súdu , ktorý dožiadal Obec Spišská Teplica
o zabezpečenie súčinnosti pri voľbe nových prísediacich vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia.
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Kandidáti navrhovaní na voľbu za prísediaceho: Jozef Sabo a Jozef Hybler. V súlade so zákonom č.
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov navrhovaní kandidáti písomne
potvrdili, že so svojou voľbou súhlasia a prehlásili, že spĺňajú podmienky, tak ako sú uvedené v §139
ods. 1,2 citovaného zákona.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum: 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo podľa § 140 ods. 1, ods. 2 zákona
č. 385/2000 Z. z. prísediacich trestných senátov Okresného súdu Poprad na volebné obdobie
2018 -2022
1. Jozefa Saba, bytom Spišská Teplica, Pokroku 447/13
2. Jozefa Hyblera, bytom Spišská Teplica, Osloboditeľov 39/8
12. Správa komisie na ochranu verejného záujmu:
Na predchádzajucom rokovaní OZ 23.5.2018 MUDr. Mária Michalková predniesla správu Komisie
pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Spišská Teplica.
Komisia skonštatovala splnenie zákonom stanovených povinností zo strany starostu obce a doporučila
OZ, aby správu vzalo na vedomie na najbližšom zasadnutí.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie správu komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce o tom, že Ing. Radoslav
Šeliga odovzdal doklady potvrdzujúce sumu príjmov, ktoré získal za predchádzajúci
kalendárny rok, v zákonom stanovenej lehote a na doporučenom tlačive, a tým splnil zákonom
stanovenú povinnosť verejného funkcionára.
13. Hodnotenie KPRSS:
Na základe novely zákona č. 488/2008 o sociálnych službách v súlade s uznesením č.63/2018 zo dňa
23.05.2018 bol Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb zhodnotený zamestnancami úseku
sociálnych služieb.
V rámci štyroch priorít zadefinovaných v KPRSS rozdelených na 28 plánovaných aktivít sa za
obdobie rokov 2015 až 2017 podarilo naplniť 82% z nich. Starosta informoval o jednotlivých
aktivitách.
Aktivity splnené úplne:
- vybudovanie bezbariérového prístupu k službám obce,
- poskytovanie sociálneho poradenstva,
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-

vytvorenie pozície terénneho pracovníka,
nastavenie pravidiel a noriem pre poskytovanie sociálnych služieb – VZN,
pomoc a príprava na vyučovanie a voľnočasové aktivity pre deti ohrozené sociálny vylúčeným
a pod.,
podpora miestnych spolkov a združení v ich aktivitách pri zapájaní seniorov a ŤZP,
nadviazanie blízkej spolupráce s poskytovateľmi opatrovateľskej služby,
pravidelná osveta a zverejňovanie konkrétnych opatrení a výsledkov sociálnej práce,
zapájanie mladých do organizácie kultúrnych akcií v obci.

Aktivity začaté a prebiehajúce
- vybudovanie nocľahárne,
- podpora integrácie pri vzdelávaní v MŠ a ZŠ,
- výstavba nájomných bytov,
- Klub mladých,
- zriadenie Rodinného centra s herňou pre deti v rámci Komunitného centra.
Neuskutočnené aktivity z časových dôvodov:
- vytvorenie prehľadného systému poskytovateľov sociálnych služieb,
- monitoring mládeže bez zamestnania,
- spoluprácu s mládežou pri tvorbe facebookovej stránky,
- zriadenie denného stacionára – neschválenie priestorov OZ a zmeny podmienok v zákone na
vznik DS.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie hodnotenie Komunitného plánu
rozvoja sociálnych služieb za obdobie 2015 – 2017.
14. Majetkoprávne vysporiadanie vodovodu a kanalizácie s firmou PVS a.s.:
Starosta informoval, že časť kanalizácie je v majetku obce a časť v majetku PVS a.s. Poplatky za
stočné a vodné poberá spoločnosť PVS a.s. a žiada o úhradu pri zriadení prípojky. Starosta informoval
o dvoch možnostiach buď odpredať kanalizáciu, alebo uzavrieť prevádzkovú zmluvu, v ktorej sa
dohodnú vzájomné práva a povinnosti. Predbežné rokovanie ohľadom možností prevádzkovania
kanalizácie prebehlo s Ing. Ďuraškom GR PVS a.s. Zároveň na základe otázok poslancov informoval
o prevádzkovaní vodovodov a kanalizácií v okolitých obciach.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo zámer odovzdať do užívania verejnej
kanalizácie a verejného vodovodu vo vlastníctve obce Spišská Teplica za účelom
prevádzkovania PVS a.s., pričom bližšie podmienky budú upravené osobitnou zmluvou.
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15. Rôzne + diskusia:
a) Starosta informoval o návrhu zmeny frekvencie vývozov fy. Brantner. Oproti predchádzajúcemu
roku sa podstatne znížila frekvencia vývozu separovaného zberu z 52 vývozov plastov, skla a papiera
na 28 v roku 2018. Keďže ani po rokovaniach s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) Naturpack, ktorá financuje separovaný zber, sa nepodarilo navýšiť počet vývozov pre plasty, starosta obce
požiadal spoločnosť Brantner Poprad s.r.o. o cenovú kalkuláciu na 2. polrok 2018, kde sa zníži
frekvencia vývozu KO na 1x za 2 týždne a pribudnú 4 vývozy plastov a 1 vývoz skla. Materiál – návrh
dodatku ku zmluve bol doručený vo štvrtok 21.06.2018.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo zmenu frekvencie vývozu komunálneho
odpadu od 1.7.2018 do 31.12.2018 na 1-krát za 2 týždne uzavretím dodatku k zmluve so
spoločnosťou Brantner Poprad s.r.o.
b) Starosta informoval o možnosti zapojenia sa do výzva vyhlásenej Ministerstvom životného
prostredia SR, ako riadiaceho orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Jedná sa o
výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v
intraviláne obcí). Protipovodňové opatrenia v obci chceme riešiť komplexne - nielen v intraviláne
obce, ale aj vo vodnom toku a v extraviláne, aby sme navrhli čo najviac konkrétnych, praktických
riešení pre náš kataster, aj keď sa budú realizovať postupne a asi aj dlhšie časové obdobie. Je to aj z
dôvodu aktualizácie územného plánu, aby výrazné protipovodňové prvky (suchý polder, protipožiarna
záchytná nádrž, odklonenie koryta potoka, spevnenie brehov potoka, melioračné žľaby, vybudovanie,
alebo obnova medzí, protipovodňové zábrany,...) boli zapracované do územného plánu.
Navrhované aktivity rámci aktuálnej výzvy:
- výmena nepriepustných plôch - parkovacia plocha pri kotolni školy,
- výmena nepriepustných plôch za plochy zelene s funkčnou vegetáciou v átriu školy,
- dažďové záhrady pri školskej telocvični, za komunitným centrom a pri kultúrnom dome,
- vegetačná stena-fasáda na telocvični a na fasáde kultúrneho domu,
- záchytné jazierka za priepustami na ul. Obrancov mieru,
- zberná nádrž v školskej záhrade,
- vsakovacia ryha v intraviláne - lúka medzi ulicami Lesná a Krátka.
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Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Marek Červeň, Anna Nemčková

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo zámer spracovať projektovú dokumentáciu
a podklady pre žiadosť o NFP do výzvy OP KŽP zameranej na vodozádržné opatrenia
v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).
c) Starosta informoval o získaní finančných prostriedkov z grantu Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške
4000€ na revitalizáciu školskej záhrady – vybudovanie vyvýšených záhonov pri ZŠ a vybudovanie
kompostoviska. Informoval o schválení žiadosti o poskytnutí NFP vo výške 146 389,63 € na
rekonštrukciu učební ZŠ v projekte „Odborne a moderne – ZŠ v Spišskej Teplici“. Starosta
informoval, že projekt predložený programe INTERREG PL-SK spĺňal všetky hodnotené kritériá a bol
zaradený medzi 56 projektov v rezervnom zozname, z ktorých sa bude vyberať v prípade navýšenia
finančných prostriedkov.
d) Starosta informoval o predloženej žiadosti občana z ul. Krátkej na osadenie dopravnej značky
„Obytná zóna“. Nasledovala diskusia. Zatiaľ sa osadenie DZ „obytná zóna“ pripravuje na ul. Mládeže,
Svitskej a pred vstupom na ul. Tatranskú, Popradskú, Patrónsku a Topoľovú.
Bola prednesená
informácia, že Obec pripravuje osadenie DZ na ul. Obrancov mieru, kde má byť znížená max.
povolená rýchlosť pre nákladné vozidlá na 30 km/h. Zároveň bolo predložené a prerokované
upozornenie občana na nezodpovednú jazdu vodičov ťažkej poľnohospodárskej techniky cez obec.
Starosta informoval o žiadosti a apelovaní na SaUC PSK Stredisko údržby Poprad na orez
prevísajúcich konárov nad štátnou cestou, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky. Zo strany
SaUC je prísľub na orez suchých a nebezpečne prevísajúcich konárov v mesiaci júl. Ďalej starosta
informoval o postupe rekonštrukčných prác v objekte MŠ.
d) V rámci diskusie vystúpil riaditeľ ZŠ s informáciou o ukončení spolupráce s SZUŠ Rosnička ART,
ktorá nemala platnú nájomnú zmluvu. Riaditeľ ZŠ vysvetlil aj ďalšie dôvody na ukončenie
spolupráce. Ako alternatívne riešenie pre deti zapísané v Rosničke ART zostáva SZUŠ Fantázia.
16. Interpelácie poslancov: žiadne
17. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia zápisnice: Ing. Gabriela Olekšáková a MUDr. Mária Michalková
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Zapísal: Ing. Miroslav Hric
V Spišskej Teplici 3.7.2018

Ing. Mária Klára Martinková v.r.
prednostka OÚ

Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
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