ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici konaného dňa 13. júla 2017
o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti KD v Spišskej Teplici
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny.
1. Starosta obce Ing. Radoslav Šeliga privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že sú prítomní
7 poslanci z 9 ( MUDr. Michalková a Ing. Olekšáková sa ospravednili ) a Obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Prítomných oboznámil s programom a
navrhol zaradiť do programu pod bodom č. 4 petícia občanov proti výstavbe zberného dvora a
bodom č. 6 rôzne . Starosta dal hlasovať za navrhnutý doplnený program.
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola plnení uznesení OZ
4. Petícia občanov proti výstavbe zberného dvora
5. Žiadosť o NFP – Rekonštrukcia MŠ
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, Jana Ďurišová,
Anna Nemčková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján Šeliga

MUDr. Mária Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo program zasadnutia.
2. Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Návrhová komisia: Anna Nemčková, Ing. Ján Šeliga
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, Jana Ďurišová,
Anna Nemčková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján Šeliga

MUDr. Mária Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková

1

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo členov návrhovej komisie Annu Nemčkovú, Ing. Ján Šeliga.

Overovatelia zápisnice: Marek Červeň a Ing. Pavol Pintek, zapisovateľka Darina Baranová
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, Jana Ďurišová,
Anna Nemčková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján Šeliga

MUDr. Mária Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo overovateľov zápisnice Mareka Červeňa a Ing. Pavla Pinteka a zapisovateľku
Darinu Baranovú.

3. Kontrola plnení uznesení OZ.
Starosta obce previedol kontrolu plnení uznesení zo dňa 28. júna 2017 a skonštatoval ,že
uznesenie č. 78/2017 ukladacieho charakteru bolo vykonané a prebytok hospodárenia obce vo
výške 62 110,74 EUR bol prevedený z bežného účtu na účet rezervného fondu obce. Ďalej
starosta obce informoval prítomných, že všetky schválené VZN sú zverejnené.
OZ vzalo na vedomie kontrolu uznesení.

4. Petícia občanov proti výstavbe zberného dvora
Starosta obce oboznámil prítomných, že dňa 11. júla 2017 bola na obecný úrad doručená pod
číslom 590 petícia proti pripravovanej výstavbe zberného dvora. Starosta obce oboznámil z
petíciou prítomných poslancov a občanov. Podľa zákona 85/1990 o petičnom práve, petícia
nespĺňa zákonné kritéria. Starosta vyzval zástupcov petičného výboru , aby sa vyjadrili k
predmetnej petícii. Pán Gejza Skokan zdôraznil potrebu zberného dvora pre obec, ale na základe
vymeriavacích prác usúdil, že zberný dvor bude vybudovaný v priestore medzi ulicou Podhrádok
a Trafostanicou VSE a tým dotknutí občania nesúhlasia. V blízkosti je ZŠ s MŠ, kde sa pohybuje
najmä v pracovné dní veľa detí a veľké nákladné autá by ohrozovali ich bezpečnosť. Príjazdové
komunikácie ul. Budovateľská a Podhrádok taktiež nevyhovujú ako prístupová cesta, lebo už teraz
je problém prejsť aj s osobným vozidlom. Preto petičný výbor navrhuje umiestnenie zberného
dvora na inom mieste 6 m od PDP v blízkosti Lesnej ulice. Je to hlavná cesta a nikoho by
neobmedzovala. Pán Andreides dodal, že k trafostanici vedie prašná cesta. Poslanec Ing. Pintek
navrhol, podať informácie od kedy a ako bol plánovaný zberný dvor. Následne p. starosta
oboznámil prítomným s celou genézou Projektu zberný dvor, ktorá trvá od mája 2016. Obec bude
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žiadať v rámci Programu rozvoja obce o NFP v sume 175 000 €, kde je spolufinancovanie
žiadateľom vo výške 5% t.j. maximálne 8750 €. Zároveň uviedol, že nevie proti čomu občania
vystupujú, keďže projekty nie sú hotové a finálnu verziu obec ešte nemá. V rámci výzvy sa
plánuje vybudovať oplotenie, spevnenie plochy, získali by sme traktor, nakladač, odhrňovač
snehu , vlečku v celkovej sume cca 80 000 € – čiže môžeme prísť k technike, za ktorej prenájom
platíme ročne iným dodávateľom a tak sa môžu ušetriť nemalé financie z obecného rozpočtu.
Suma o ktorú obec žiada je ¼ nášho ročného rozpočtu. Keď by sme umiestnili zberný dvor niekde
inde , problém by sa posunul na iné osoby a reálne by sa do augusta 2017 nestihlo zapojiť do
projektu o NFP. Pán Andreides sa opýtal, o aký prenájom plochy sa jedná, starosta upresnil, že
ide o parcelu 4 vlastníkov a ročný prenájom bude 100 € do ukončenia komasácií. Po ukončení
komasácií sa zmenia majetkové pomery. Pani Andreidesová informovala o zlom stave cesty na
ulici Podhrádok. Starosta prisľúbil opravu cesty , možno aj z projektu.
Pán Andreides upozornil na nepokosenú plochu pri Ing. Dubjelovi – pozemok p. Pribilinca.
Starosta povedal, že z obce mu išla výzva, aby si udržiaval pozemok.
Pán Skokan využil priestor a načrtol tému, akým právom je oplotený kríž, lebo je to chúlostivá
téma pre občanov. Starosta oznámil, že kríž nie je majetkom obce a majiteľ pozemku si oplotil
svoj pozemok aj s krížom, téma sa riešila v minulosti aj s pánom biskupom. Poslankyňa
Nemčková navrhla vyzvať majiteľa pozemku, či by nedaroval tých pár metrov obci.
OZ vzalo na vedomie petíciu občanov proti výstavbe zberného dvora.

5. Žiadosť o NFP – Rekonštrukcia MŠ
Starosta obce informoval, že Obec Spišská Teplica v súlade s Programom rozvoja obce Spišská
Teplica na roky 2016-2022, projekt 1.1.5.1. Rekonštrukcia materskej školy, predložila
Projektový zámer „Rekonštrukcia MŠ Spišská Teplica“, pre ktorý sprostredkovateľský orgán
-PSK vydal pozitívnu hodnotiacu správu. Maximálne celkové oprávnené výdavky pre projekt na
základe prepočtu benchmarkov sú 283 000 €, výška NFP 95% je 268 850 €. Poslankyňa
Nemčková sa informovala o vynaložených finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu
rekonštrukcie MŠ, starosta obce odpovedal, že bolo investovaných cca 16 000 €. Poslanec Ing.
Pintek zdôraznil, že budova je v našej obci a žiadal o informáciu o akú veľkú rekonštrukciu sa
jedná. Starosta podotkol, že materská škola je kapacitne nad sily obce a touto výzvou by bola
kompletná rekonštrukcia budovy, elektroinštalácia, vykurovanie, kompletná rekonštrukcia
podláh, tepelná izolácia, zateplenie, zdravotechnika, kuchynka s jedálňou, vytvorí sa ďalšia nová
trieda a súčasťou bude aj nové detské ihrisko s preliezkami. Poslanec Buc podotkol, že je to
obrovská investícia a Ing. Pintek dodal, ak odsúhlasíme účasť na tomto projekte, nezrealizujeme
ostatné záujmy.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, Jana Ďurišová,
Anna Nemčková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján Šeliga

MUDr. Mária Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková

Potrebné kvórum : 5
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OZ schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu ,,REKONŠTRUKCIA MŠ SPIŠSKÁ
TEPLICA“ realizovaného v rámci výzvy zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,
kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

6. Rôzne:
 starosta obce informoval, že FC Spišská Teplica L.D. V zastúpení Roman Fábry požiadal o
predĺženie nájmu nebytových priestorov – viacúčelovej stavby na ul. Družstevnej, parc. č. 436 a
ihriska parc. č. 437/1 k.ú. Spišská Teplica za účelom vykonávania činnosti v oblasti futbalového
športu.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Tomáš Buc, Marek Červeň, Ondrej Dunaj Jurčo, Jana Ďurišová,
Anna Nemčková, Ing. Pavol Pintek, Ing. Ján Šeliga

MUDr. Mária Michalková, Ing. Gabriela Olekšáková

Potrebné kvórum : 5
OZ schválilo Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov pre FC Spišská Teplica L.D.








starosta obce informoval prítomných o ponuke používaného merača rýchlostí BX – 0
v sume 564 € , cena nového je okolo 2000 € a minulého roku bol namontovaný merač pri
vstupe do obce
starosta oznámil, že kamerový systém v obci je namontovaný a spustený do prevádzky
ďalej na podnet občanov na ulici 1. mája bol spriechodnený rigol z lokality Prašnice
poslanec Buc sa informoval, kedy bude ukončená obnova štátnej cesty, starosta obce
informoval, že Správa a údržba ciest PSH doposiaľ neurčila termín
poslankyňa Ďurišová navrhla krátke prestávky počas zasadnutia OZ každú hodinu a v areáli
MŠ je potrebné vymeniť kôš
poslankyňa Nemčková podotkla, že pitná voda v Spišskej Teplici je čoraz viac chlórovaná
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7. Interpelácie poslancov:
 poslankyňa Nemčková informovala , že na ulici Osloboditeľov sú po daždi upchaté odpadové
kanále, je potrebné ich vyčistiť a častejšie skontrolovať , ďalej na ulici Osloboditeľov sú
dlhodobo zaparkované autá, je potrebné prekontrolovať komu patria. Ďalej navrhla, že okolo
plota p. Cervovej Zuzany, Osloboditeľov č.57/25 na uličke ku cintorínu osadiť žľaby, aby sa
zabránilo vytápaniu záhrady, na cintoríne kvapká vodovodný ventil a upozornila na upratovanie okolo kostola každý piatok
 poslankyňa Ďurišová upozornila, že na ulici Okružnej oproti p. Šavelovej a p. Kolárikovej je
potrebné vyčistiť kanál od zeminy

8. Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Marek Červeň
Ing. Pavol Pintek

Zapísala: Darina Baranová
V Spišskej Teplici 21.07. 2017

v.r.
Ing. Mária Klára Martinková
prednostka OÚ

v.r.
Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce
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