ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici konaného
dňa 23. októbra 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 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 zapisovateľa
3. Kontrola plnení uznesení OZ
4. Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/2019
5. Schválenie štatutárneho audítora
6. Schvaľovanie návrhov VZN
7. Schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
8. Prenájom Domu smútku
9. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov - zberný dvor, odňatie PP
10. Požiarny poriadok obce
11. Zmena organizačnej štruktúry obecného úradu
12. Schválenie odmeny za zápis do kroniky
13. Rôzne + diskusia
14. Interpelácie poslancov
15. Záver

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo program zasadnutia.
2. Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
a zapisovateľa.
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2. a) Návrhová komisia: Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová
Hlasovanie:
7
Za:

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo členov návrhovej komisie Ing. Gabrielu
Olekšákovú a Marcelu Baranovú
2. b) Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Šeliga, Mgr. Zuzana Maškulková
Zapisovateľka: Darina Baranová
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo overovateľov zápisnice Ing. Jána Šeligu,
Mgr. Zuzanu Maškulkovú a zapisovateľku Darinu Baranovú.
3. Pri kontrole plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.9.2019 starosta obce
informoval, že žiadne z prijatých uznesení nebolo ukladacieho charakteru, ale informoval
o podaní žiadosti o NFP na SO - „Chodník ulica Družstevná – Spišská Teplica“ na základe
Uznesenia č. 70/2019 zo dňa 11.9.2019 a podotkol, že Uznesenie č. 10/2019 zo dňa 13.
februára 2019 sa bude potrebné rušiť, lebo viacerým vlastníkom pozemkov v lokalite Prašnice
sa cena podľa znaleckého posudku 4,84/ m2 zdá nízka.
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Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie kontrolu plnení uznesení zo
zasadnutia OZ zo dňa 11.9.2019.
4.a) 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 príjmov a výdavkov na akcie:
Teplický jarmok a Cyklokross.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie
rozpočtové opatrenie starostu č. 7/2019-S vo výške 5 000,00 EUR - presun finančných
prostriedkov,
rozpočtové opatrenie starostu č. 8/2019-S vo výške 2 176,00 EUR - presun finančných
prostriedkov + príjem.
Celkový rozpočet ostáva vyrovnaný v celkovej sume 3 054 708,00 Eur upraveného rozpočtu
Obce Spišská Teplica.
4.b) Starosta predniesol Návrh úpravy rozpočtu č. 3/2019 vo výške 5 000 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 v príjmovej
a výdavkovej časti kapitálovej a výdavkovej časti bežnej.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo návrh úpravy rozpočtu č. 3/2019 vo výške
5 000 EUR a celkový rozpočet vyrovnaný v celkovej sume 3 054 708,00 Eur upraveného
rozpočtu Obce Spišská Teplica.
5. Starosta informoval, že audítorka Ing. Daniela Dudová navrhla ukončenie spolupráce, na
základe toho bol dňa 1.10.2019 podpísaný Dodatok č. 1/2019 k zmluve o ukončení
poskytovania audítorských služieb. Po vykonaní prieskumu trhu bol predložený poslancom
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OZ návrh Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb s Ing. Monikou Kešelákovou, č.
licencie SKAU 446 s cenou za služby 2250 €/rok. V cene je započítané aj účtovné
poradenstvo podľa našich potrieb počas celého účtovného obdobia.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo Zmluvu o poskytovaní audítorských
služieb s Ing. Monikou Kešelákovou, č. licencie SKAU 446.
6. a) Starosta obce informoval o predloženom návrhu VZN o miestnom poplatku za
komunálny odpad. Poplatok bol na základe dohody poslancov a spracovanej analýzy dopadov
na celkové odpadové hospodárstvo, zároveň s ohľadom na zvyšovanie poplatkov za
zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu zvýšený na 0,04931 za osobu a kalendárny
deň, t. j. 18 € na osobu a rok. Sadzba pre osoby staršie ako 62 rokov, v hmotnej núdzi a
držiteľov ZŤP preukazu bude stanovená na 8 € rok a sadzba pre poplatníkov, ktorí sa
preukážu, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce, t. j pre
študentov, pracujúcich v SR, ale mimo trvalého pobytu na 4 €. Zároveň sa mení koeficient
pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov z 0,5 na 1. Návrh VZN
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 7.10.2019. Ďalej starosta informoval poslancov, že
návrh na zapracovanie každoročného percentuálneho nárastu poplatku o 5 % v navrhovanom
VZN po konzultácií s Mgr. Hoffmanom – hlavným kontrolórom obce nie je v súlade
s platnou legislatívou.
Starosta obce predložil návrh VZN na schválenie a upozornil, že na schválenie je potrebná
3/5 väčšina prítomných poslancov.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

4

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo návrh VZN č. 4 /2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01. 01. 2020.
6. b) Starosta informoval poslancov, že úsek ekonomických činností spracoval Prehľad o
výške dane z nehnuteľností v okolitých obciach a analýzu dopadu zvýšenia miestnych daní na
FO, PO a rozpočet obce. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce
dňa 7.10.2019. Neboli podané žiadne námietky. Úpravy sa týkajú sadzieb za stavebné
pozemky, sadzby za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu a sadzby za chaty na individuálnu rekreáciu.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo návrh VZN č.5 /2019 o miestnych daniach
s účinnosťou od 01. 01. 2020.
6. c) Starosta privítal Ing. arch. Martina Balogu, PhD. a Ing. Katarínu Kumorovitzovú, ktorí
sú spracovateľmi Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN- O v obci Spišská Teplica, a vyzval ich aby
informovali poslancov čoho sa zmena týka a vysvetlili a zodpovedali na prípadné otázky
alebo nejasnosti. V krátkosti bol prednesený postup od zahájenia procesu obstarania ZaD č.5
k ÚPN–O Spišská Teplica dňa 22.2.2017 až po schválenie. Predmetom tejto zmeny a
doplnku je viacero lokalít, prepojenie území, najnáročnejšou časťou bolo trasovanie
elektrického vedenia, v ÚPN PSK boli schválené nové trasy, čím sa uvoľnia nové rozvojové
plochy; plochy nového funkčného využívania, zjednocujú sa funkčné plochy na výstavbu
rodinných domov, zmena verejnej zelene na občiansku vybavenosť, zmena trasovania
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vodovodu, ktoré prešli schvaľovaním na predchádzajúcich zastupiteľstvách. Starosta mal
otázku týkajúcu sa
ÚPN PSK, či ostáva v k. ú. Spišská Teplica olympijská dedina, či
nebola požiadavka na zmenu. Ing. arch. Martin Baloga, PhD nevedel odpovedať, táto vec je
zverejnená v územnom pláne PSK. Ing. Ján Šeliga sa informoval, čo je potrebné na
prepojenie lokality 44 domov (ul. Popradská a Tatranská) na cestu 3. triedy , aby sa to
realizovalo v praxi a komunikácia sa stala verejnou, keďže sú tam uložené betónové kužele,
ktoré bránia prejazdu a nikto nevie kto ich tam uložil. Ing. Baloga poznamenal, že je potrebné
majetkoprávne vysporiadanie, aby komunikácia pri GasOil bola miestnou komunikáciou,
keďže prepojenie je vybudované a aj v územnom pláne je určená ako miestna komunikácia.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici
prerokovalo
návrh „Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA“ v katastrálnom území Spišská
Teplica, ktorú vypracoval Ing. arch. Martin Baloga, PhD. – autorizovaný architekt, reg. č.:
2090 AA, Nám. sv. Egídia 23/53, 058 01 Poprad
berie na vedomie
správu o postupe obstarania „Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA“ v
katastrálnom území Spišská Teplica a stanovisko preskúmania súladu jeho návrhu podľa § 25
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov vydanom Okresným úradom Prešov, Odborom výstavby a bytovej
politiky, oddelením územného plánovania, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, zo dňa
21.10.2019, pod č.: OÚ-PO-OVBP1-2019/050097/0119127.
súhlasí
s návrhom vyhodnotenia stanovísk a pripomienok v rámci prerokovania návrhu „Zmeny
a doplnku č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA“ v katastrálnom území Spišská Teplica
schvaľuje
podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Zmenu a doplnok č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ
TEPLICA“ v katastrálnom území Spišská Teplica
ukladá
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zverejniť záväznú časť „Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA“ v katastrálnom
území Spišská Teplica
a) podľa § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona, vyvesením na úradnej tabuli obce
najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom,
zodpovedný: starosta obce prostredníctvom odb. spôsobilej osoby
termín: do dvoch týždňov od schválenia VZN
b) podľa § 27 ods. 4 písm. b) stavebného zákona, doručením dotknutým orgánom štátnej
správy,
zodpovedný: starosta obce prostredníctvom odb. spôsobilej osoby
termín: do dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti VZN
c) vyhotoviť o obsahu „Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA“ v katastrálnom
území Spišská Teplica, v súlade s § 28 ods. 5 stavebného zákona, registračný list a spolu
s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, ako ústrednému orgánu územného plánovania,
zodpovedný: starosta obce prostredníctvom odb. spôsobilej osoby
termín: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti VZN
d) označiť schválenú „Zmenu a doplnok č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA“ v katastrálnom
území Spišská Teplica, v zmysle § 28 ods. 1 stavebného zákona, zodpovedný: starosta obce
prostredníctvom odb. spôsobilej osoby
termín: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti VZN
e) uložiť v zmysle § 28 ods. 3 a 4 stavebného zákona schválenú „Zmenu a doplnok č. 5 ÚPNO SPIŠSKÁ TEPLICA“ v katastrálnom území Spišská Teplica
- v obci,
- na stavebnom úrade obce a
- Okresnom úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky
zodpovedný: starosta obce prostredníctvom odb. spôsobilej osoby
termín: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti VZN
6. d) Starosta obce informoval poslancov, že ukončiť schvaľovací proces „Zmeny a doplnku
č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ TEPLICA“ je potrebné prijatím všeobecne záväzného nariadenie
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 5
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Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vydáva v súlade s § 6 ods. 2 a uznáša sa
v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na Všeobecnom záväznom nariadení obce č. ../2019, ktorým sa vyhlasuje v súlade s
§ 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, záväzná časť „Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ
TEPLICA“ v katastrálnom území Spišská Teplica.
Starosta obce poďakoval Ing .arch. Martinovi Balogovi, PhD. a Ing. Kataríne Kumorovitzovej
za účasť na zasadnutí OZ a pomoc pri realizácií „Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN-O SPIŠSKÁ
TEPLICA“
Prestávka : 17: 45 – 18:00
7. Starosta informoval prítomných o predložených žiadostiach na dotácie z rozpočtu obce,
podľa VZN č. 10/2017, na rok 2020, podanými právnickými a fyzickými osobami za účelom
podpory verejnoprospešných účelov. Upozornil, že je potrebné schvaľovať každú jednu
žiadosť osobitným uznesením.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Spišská Teplica podľa VZN č. 10/2017, na rok 2020, právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov,
nasledovne :
7. a) Dotácia pre: Pavol Kuzmiak – MAPAK, šachový klub, žiadosť vo výške 850 EUR;
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
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Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Spišská Teplica podľa VZN č.10/2017 na rok 2020 pre Pavol Kuzmiak – MAPAK, šachový
klub vo výške 850 EUR.
Dotácia pre: Žijeme v Teplici Spišská Teplica v požadovanej výške 500 EUR;
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Spišská Teplica podľa VZN č.10/2017 na rok 2020 pre Žijeme v Teplici Spišská Teplica v
požadovanej výške 500 EUR.
Dotácia pre: Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Teplica, žiadosť 7 000 EUR
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
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Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Spišská Teplica podľa VZN č.10/2017 na rok 2020 pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská
Teplica v požadovanej výške 7000 EUR.
Dotácia pre: Občianske združenie GALAXIA Spišská Teplica, žiadosť 1 500 EUR

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Spišská Teplica podľa VZN č.10/2017 na rok 2020 pre Občianske združenie GALAXIA
Spišská Teplica v požadovanej výške 1 500 EUR.
Dotácia pre: Poľovnícke združenie Bor Spišská Teplica, žiadosť 350 EUR
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
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Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Spišská Teplica podľa VZN č.10/2017 na rok 2020 pre Poľovnícke združenie Bor Spišská
Teplica, v požadovanej výške 350 EUR.
Dotácia pre: ACB Slovensko o.z. Poprad, žiadosť 350 EUR
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň,

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Spišská Teplica podľa VZN č.10/2017 na rok 2020 pre ACB Slovensko o.z. Poprad, v
požadovanej výške 350 EUR.

Dotácia pre: FC Spišská Teplica L.D., futbalový klub v požadovanej výške 15 000 EUR.
Starosta obce informoval poslancov o stretnutí s prezidentom klubu p. Fábrym, ktorý mu
navýšenie žiadosti odôvodnil tým, že od budúcej sezóny 2020 – 2021 majú v pláne viesť tri
družstvá - jedno družstvo dospelých a dve mládežnícke z dôvodu veľkého záujmu detí.
Zároveň sa dohodli na odstránení chýb: pri dodržaní termínov a pri spôsobe zúčtovávaní
poskytnutej dotácií. Poslanci prehodnotili výšku žiadanej dotácií na sumu 10 000 EUR;
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň
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Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Spišská Teplica podľa VZN č.10/2017 na rok 2020 pre FC Spišská Teplica L.D., futbalový
klub vo výške 10 000 EUR.
7. b) Starosta obce informoval o žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre súkromné
centrum voľného času Life Academy s.r.o. Poprad pre dve deti s trvalým pobytom v
Spišskej Teplici. Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve § 6 ods. 12 písm. d) O výške dotácie na jedno dieťa rozhoduje obecné
zastupiteľstvo. Ing. Ján Šeliga poznamenal, či by nebolo potrebné nadané detí podporiť
finančnou čiastkou 50 € na dieťa. Poslanci sa uzhodli, že v ZŠ Spišská Teplica je dostatok
krúžkov, ktoré môžu deti s trvalým pobytom v Spišskej Teplici zadarmo navštevovať.

Hlasovanie:
Za:

2

Mgr. Zuzana Maškulková, Ing. Ján Šeliga

Proti:

5

MUDr. Mária Michalková, Tomáš Buc, Ing. Gabriela Olekšáková,
Marcela Baranová, Peter Šebest,

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici neschválilo žiadosť o poskytnutie dotácie na rok
2020 pre súkromné centrum voľného času Life Academy s.r.o. Poprad.
7. c) Starosta obce informoval o žiadosti Mesta Svit o finančný príspevok na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Spišská Teplica, ktoré navštevujú
záujmové útvary v Centre voľného času vo Svite v školskom roku 2019/2020. Podľa zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 6 ods. 12 písm. d) obec
„poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území
obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách
voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce“ .
O výške dotácie na jedno dieťa s trvalým pobytom v Spišskej Teplici, ktoré navštevuje
záujmový útvar - basketbal, rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Hlasovanie:
12

Za:

0

Proti:

6

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Tomáš Buc,
Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest

Zdržal sa:

1

Ing. Ján Šeliga

Neprítomní:

2

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici neschválilo žiadosť o finančný príspevok na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Spišská Teplica.
8. Starosta obce predložil návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov – Domu
smútku v Spišskej Teplici.
Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica zastúpená starostom
Ing. Radoslavom Šeligom vyhlásila dňa 18. septembra 2019, podľa § 9a ods. 9 zákona č.
138/1991 Z. z. v platnom znení obchodnú verejnú súťaž o prenájme Domu smútku v Spišskej
Teplici z dôvodu ukončenia živnostenského oprávnenia predchádzajúceho nájomcu.
Súťažné podklady v termíne predložil 1 záujemca: CASTLE Group, s.r.o., Narcisova 8, 821
01 Bratislava, IČO: 50 430 866. Navrhovaná výška ceny za prenájom je 36 €/ 1 m2 za rok,
t.j.1440 € ročne. V nájme nie je zahrnutá cena za spotrebovanú elektrickú energiu, túto bude
hradiť nájomca v plnej výške na základe vyúčtovania. Spoločnosť CASTLE Group s.r.o.
žiada o súhlas a uzatvorením podnájomnej zmluvy medzi CASTLE Group s.r.o. a
ACHERON pohrebná služba s.r.o., IČO: 51 233 410 .
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
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Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo prenájom nebytových priestorov – Domu
smútku vo vlastníctve Obce Spišská Teplica, nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN-C
213/3, zapísanom na LV č. 1, v k. ú. Spišská Teplica, spoločnosti CASTLE Group, s.r.o.,
Narcisova 8, 821 01 Bratislava, IČO: 50 430 866 na dobu neurčitú s možnosťou využívať
prenajaté priestory Domu smútku treťou stranou - ACHERON pohrebná služba s.r.o., IČO: 51
233 410 . Celková výška prenájmu je 1440 € ročne.
9. a) Starosta informoval, že Obec Spišská Teplica má záujem majetkoprávne usporiadať
pozemky za účelom výstavby zberného dvora. Jedná sa o kúpou časti výmer z parciel v k.ú.
Spišská Teplica situovaných v extraviláne obce v blízkosti objektu transformovne vo
vlastníctve VSD a.s.
Celková odkupovaná výmera predstavuje 1 161m2 v celkovej odkupnej cene 11 610 €.
Na stavbu zberného dvora bolo vydané stavebné povolenie č. j.: 2018/547/01635/002-La zo
dňa 6.6.2018. Obec požiadala ministerstvo ŽP SR prostredníctvom operačného programu
Kvalita životného prostredia o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na realizáciu
zámeru. V súčasnosti prebieha odvolacie konanie voči rozhodnutiu o neschválení žiadosti.
Na pozemky pod navrhovaným zberným dvorom boli pred vydaním stavebného povolenia
uzavreté nájomné zmluvy. Po zápise PPÚ nastali zmeny vo vlastníckych vzťahoch, ktoré obec
usporiada navrhovaným odkúpením pozemkov.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo zámer na odkúpenie pozemkov podľa
geometrického plánu č.: 50124781-56/19 zo dňa 18.10.2019 vyhotoveného oprávnenou
geodetkou Martinou Jarošovou za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemkov pre
navrhovanú výstavbu zberného dvora, za kúpnu cenu, ktorá bola stanovená dohodou 10 €/m2.
Jedná sa o parcely:
KN-C č. 5029, zapísanej na LV č. 2395 o celkovej výmere 1303m², druh pozemku orná pôda
vo vlastníctve Cecílie Kulichovej, r. Dunajskej, Mládeže 280/6, 059 34 Spišská Teplica
z ktorej sa bude odkupovať výmera 215m², ktorá predstavuje diel č. 1 z GP č.: 5012478156/19 zo dňa 18.10.2019, pod novým č. parcely 5029/1.
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KN-C č. 5030, zapísanej na LV č. 2710 o celkovej výmere 739m², druh pozemku ostatná
plocha vo vlastníctve Kubaskej Magdalény, r. Kubaskej, Čsl. Tankistov 7219/200, 841 06
Bratislava - Záhorská Bystrica z ktorej sa bude odkupovať výmera 645m², ktorá
predstavuje diel č. 2 z GP č.: 50124781-56/19 zo dňa 18.10.2019, pod novým č. parcely
5030/2, ktorej bude súčasťou.
KN-C č. 5031, zapísanej na LV č. 2224 o celkovej výmere 739m², druh pozemku ostatná
plocha vo vlastníctve Stanislava Kubaského, r. Kubaský, SNP 14/94, 059 39 Šuňava z
ktorej sa bude odkupovať výmera 301m², ktorá predstavuje diel č. 3 z GP č.: 5012478156/19 zo dňa 18.10.2019, pod novým č. parcely 5030/2, ktorej bude súčasťou.
Celková odkupovaná výmera pozemkov predstavuje 1 161m2 v odkupnej cene 11 610 €.
9. b) Starosta informoval, že na základe spracovaného znaleckého posudku č. 159/2017 Ing. Róbert Kromka bola určená jednotkovú hodnotu pozemku parc. č. KN-E2007/1 v cene
4,84€/m². S touto kúpnou cenou majitelia pozemkov nesúhlasili, ale vyjadrili súhlas so
sumou 10 €/m² , preto navrhol zrušenie Uznesenie č.10/2019 zo dňa 13. februára 2019.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici zrušilo Uznesenie č.10/2019 zo dňa 13. februára
2019.
9. c) Obec plánuje vybudovať v lokalite Prašnice miestnu komunikáciu, náučný chodník,
nájomné byty. Pre získanie stavebných povolení a financovania z dotácií a fondov EÚ je
potrebné mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k pozemkom.
Starosta obce informoval poslancov o stretnutí s vlastníkmi pozemkov, ktorí sú ochotní
akceptovať cenu 10 €/m2 pri odkúpení pozemku parc. č. KN-E2007/1 a KN-E2005/22.
V rozpočte obce je na rok 2019 vyčlenených v časti kapitálové výdavky 33 000 € na nákup
pozemkov .
Hlasovanie:
15

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo odkúpenie pozemkov v lokalite Prašnice
do vlastníctva obce v cene 10 €/m², parc. č. KN-E 2007/1, 2006/2, 2006/11, 2005/22,
2005/11, 2004/32, 2004/12, 2003/1, k.ú. Spišská Teplica.
10. Starosta obce informoval, že Mgr. Martin Hrušovský - preventivár požiarnej ochrany
obce spracoval v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov Požiarny poriadok obce, ktorý upravuje organizáciu ochrany pred
požiarmi v obci . Starosta pripomenul, že je to povinná dokumentácia obce.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo Požiarny poriadok obce spracovaný
preventivárom požiarnej ochrany obce Mgr. Martinom Hrušovským.
11. V zmysle § 13 ods. 4 písm d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
starosta vydáva Organizačný poriadok a informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách
organizačného poriadku obecného úradu. Organizačná štruktúra Obecného úradu v Spišskej
Teplici bola zmenená na úseku rozvojových činností, kde pribudlo 1 miesto odborného
referenta a na mieste prvého kontaktu, kde budú od 1.11.2019 3 pracovníčky na čiastočný
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úväzok z dôvodu zastupiteľnosti, čo umožní dostupnosť služieb podateľne, pokladne
a poskytovania informácií počas všetkých pracovných dní. Obecný úrad v zmysle § 16 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zabezpečuje organizačné a administratívne veci
obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle Dohody o poskytnutí finančných príspevkov
na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Zosúladenie rodinného
a pracovného života“ v zmysle zákona o službách zamestnanosti boli schválené prostriedky
na dve pracovné miesta so skráteným úväzkom (80 % a 50 %) s príspevkom vo výške 95 %
celkovej ceny práce.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie zmenu Organizačnej štruktúry
Obecného úradu v Spišskej Teplici od 1.11.2019, ktorá tvorí prílohu č. 2 Organizačného
poriadku Obecného úradu v Spišskej Teplici zo dňa 30.12.2016.
12. Starosta obce navrhol schválenie vyplatenia odmeny v sume 75 € poslankyne Mgr.
Zuzane Maškulkovej v súvislosti so zápisom do Kroniky Obce Spišská Teplica za rok 2018
v zmysle § 25 ods. 9 zák. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v zmysle platných Zásad
odmeňovania poslancov a členov komisií.
.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Mgr. Zuzana Maškulková,

Neprítomní:

2

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Nehlasovali:

0

MUDr. Mária Michalková, Tomáš Buc, Ing. Gabriela
Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest, Ing. Ján
Šeliga

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo vyplatenie odmeny poslankyni Obecného
zastupiteľstva Mgr. Zuzane Maškulkovej za zápis do kroniky Obce Spišská Teplica za rok
2018 v zmysle Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií v sume 75,-- €.
13. Rôzne + diskusia
a). Starosta obce informoval o žiadosti Združenie rodičov pri Základnej Škole v Spišskej
Teplici o odpustenie poplatku za prenájom sály a zasadačky KD z dôvodu organizovania
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Rodičovskej zábavy , ktorá sa uskutoční dňa 16.11.2019. Dôvodom žiadosti o odpustenie je,
že ZR pri ZŠ nemôže použiť finančné prostriedky získané od rodičov na mimoškolské akcie.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Tomáš Buc

Neprítomní:

2

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Nehlasovali:

0

MUDr. Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková, Ing.
Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Peter Šebest, Ing.
Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 4
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo odpustenie poplatku za prenájom sály
a zasadačky KD dňa 16.11.2019 Združeniu Rodičov pri Základnej Škole v Spišskej Teplici.
b). Starosta obce informoval o podaní žiadosti pána Štefana Andreidesa, Cintorínska 515/29,
Spišská Teplica, zo dňa 21.10.2019, ktorou požiadal obec o možnosť uloženia elektrickej
prípojky v dĺžke cca 25m a plynovej prípojky (križovaním) do parcely KN-C č. 2229 k.ú.
Spišská Teplica. Za účelom pripojenia objektu autoservis sa navrhuje uzavrieť zmluvu o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na uvedený rozsah a uvedenú parcelu. Ing.
Miroslav Hric v spolupráci s hlavným kontrolórom obce Mgr. Hoffmanom spracovali návrh
uznesenia, kde návrh vecného bremena môže obec zriadiť odplatne alebo neodplatne.
Poslanci navrhli vecné bremeno odplatne do výšky nákladov pre obec s tým spojených.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

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

Ing. Anna Schaleková, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 4
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Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer zriadenia vecného bremena
na majetku obce Spišská Teplica z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na základe žiadosti
pána Štefana Andreidesa, Cintorínska 515/29, Spišská Teplica.
Jedná sa o zriadenie vecného bremena
pre uloženie elektrickej kábelovej prípojky
v predpokladanej dĺžke 25m na parcele 2229 a na uloženie plynovej prípojky križovaním cez
parcelu KN-C č. 2229 k.ú. Spišská Teplica. Rozsah vecného bremena bude vymedzený
geometrickým plánom.
Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne za cenu do výšky nákladom s tým spojených.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je uloženie elektrickej a kábelovej prípojky pre
pripravovanú stavbu autoservisu.

Poslankyňa Ing. Gabriela Olekšáková sa informovala o pokračovaní riešenia na ul.
Budovateľská, keďže na stretnutí s dopravnými policajtmi v minulosti sa spoločne hľadali
najvhodnejšie riešenie dopravnej situácie na tejto ulici. Spoločne navrhli zokruhovať ulicu
Budovateľskú na ulicu Fošnerovu alebo na ulicu Školskú. Poslanec Tomáš Buc doplnil, že
ulica Fošnerova je úzka a starosta obce upozornil, že výstup z rodinného domu by bol priamo
na vozovku. Ďalej poznamenal, že požiadal projektanta Ing. Mäsiarčika, aby spracoval
projektovú dokumentáciu tak, aby na ul. Budovateľskej mohli byť na jednej strane parkovacie
miesta a na druhej strane peší chodník, čo by bolo asi najbezpečnejšie a najprijateľnejšie
riešenie. Z dôvodu nedostatku dopravných projektantov a dopracovania prioritnej projektovej
dokumentácia pre získanie stavebného povolenia na výstavbu cyklochodníka smerom do
Tesca zatiaľ nie je štúdia vypracovaná. Poslanec Tomáš Buc navrhol informovať občanov
bývajúcich na ul. Budovateľskej o plánovanej rekonštrukcii ulice z pripravenej dokumentácie
s prípadným vyjadrením prostredníctvom dotazníkov.
Starosta obce informoval poslancov, že spolu so zamestnancami OcÚ dlhodobo a opakovane
hľadajú riešenia nielen na ul. Budovateľskej, ale aj pri iných veciach, ktoré samospráva
„zdedila“ a je potrebné ich vyriešiť ako napríklad: cesta pri GasOil, vysporiadanie pozemkov
v areáli ZŠ, parkovanie na parkoviskách pri kostole, na chodníkoch, na hlavnej ceste a na ulici
Budovateľskej, nedostatočné triedenie odpadu a čierne skládky, problematická spolupráca
s firmou EcoLed a rozšírenie verejného osvetlenia, skolaudovanie miestnej komunikácie na
ul. Svitskej, cyklochodník k Tescu, zdravotný orez topoľovej aleje, skládka p. Šavela na ul.
Lesnej, cesta Záhumena, nedoriešené vysporiadanie pozemku s p. Andreidesom pri uložení
káblového el. vedenia Cintorínska-Záhumena, vysporiadanie pozemkov – záhradky na ulici
Podhrádok, most a brehy potoka – mlynský náhon, majetok a odpisy v účtovníctve, odchyt
túlavých psov a ďalšie iné. Zamestnanci obecného úradu sa dlhodobo venujú tejto agende,
pričom je potrebné sa opakovane zaoberať príslušnými vecami. Niektoré sa už podarilo
vyriešiť, na ďalších vymenovaných sa pracuje už viac rokov. Starosta požiadal poslancov
o pomoc pri riešení týchto dlhodobých problémov.
Poslanec Tomáš Buc upozornil na výtlky na ul. Budovateľskej, ktoré je potrebné
zaasfaltovať.
Zároveň poslanec Peter Šebest upozornil na potrebu doasfaltovania miesta na križovatke ul.
Školská a Obrancov mieru.
Poslanec Ing. Ján Šeliga upozornil, že je potrebné otočiť svietidlá na verejnom osvetlení v
uličke „Štrudlovka“ tak, aby bola osvetlená ulica a nie záhrady.
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14. Interpelácie poslancov
Neboli prednesené
15. Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť a spoluprácu a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva

Overovatelia zápisnice:
Zapísala:

Ing. Ján Šeliga, Mgr. Zuzana Maškulková
Darina Baranová

V Spišskej Teplici 23.10.2019

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

....................................................
Ing. Radoslav Šeliga v. r.
starosta obce
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