ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici konaného dňa 19. decembra
2018 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti kultúrneho domu
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Starosta obce Ing. Radoslav Šeliga privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že sú prítomní
9 poslanci z 9-tich a obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Starosta
oboznámil prítomných poslancov s programom a následne dal hlasovať o schválení
programu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnení uznesení OZ
HKO – správa o kontrole rozpočtových opatrení
Návrh úpravy rozpočtu č. 6/2018, rezervný účet
Príloha č. 1 k VZN č. 17/2009
Odovzdanie majetku do správy ZŠ s MŠ
Žiadosť o finančný príspevok – Mesto Svit, CVČ
Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na rok 2019-2021
Návrh rozpočtu na rok 2019-2021
Prerokovanie nájomných zmlúv
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
Žiadosť DHZ o bezplatný prenájom sály KD
Rôzne + diskusia
Interpelácie poslancov
Záver
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, Peter Šebest, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo program zasadnutia.
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2.) Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. a) Návrhová komisia: Ing. Anna Schaleková a Ing. Ján Šeliga.
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, Peter Šebest, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo členov návrhovej komisie:
Ing. Annu Schalekovú a Ing. Jána Šeligu
2. b) Starosta ďalej navrhol overovateľov zápisnice: Ing. Gabriela Olekšáková a
Tomáš Buc a zapisovateľku: Mgr. Antónia Figlerová
Hlasovanie:
9
Za:

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, Peter Šebest, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo overovateľov zápisnice: Ing.
Gabriela Olekšáková a Tomáš Buc a zapisovateľku: Mgr. Antónia Figlerová
3.) Starosta obce predniesol kontrolu plnení uznesení z OZ konaného dňa 24.10.2018,
nakoľko na ustanovujúcej schôdzi nového zastupiteľstva zo dňa 28.11.2018 nebola kontrola
plnení uznesení. Žiadne z uznesení nebolo ukladacieho charakteru. Jednotlivé uznesenia,
ktoré sa týkali činnosti obecného úradu boli spracované a postupovalo sa podľa ich obsahu.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie kontrolu plnení uznesení
zo zasadnutia OZ zo dňa 24.10.2018 a 28.11.2018.
4.) Starosta obce informoval o prítomnosti hlavného kontrolóra obce Bc. Hoffmana, ktorý
vykonal kontrolu rozpočtových opatrení. HKO sa vyjadril k správe o kontrole rozpočtových
opatrení. HKO informoval, že obec môže v priebehu rozpočtového roka do 31.08. vykonať
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rozpočtové opatrenia. Po tomto termíne môže vykonávať iba také zmeny rozpočtu, ktorými sa
nezvýši schodok rozpočtu obce. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách by mala obec viesť
operatívnu evidenciu. HKO vykonal kontrolu rozpočtových opatrení za rok 2017, kde boli
štyri rozpočtové opatrenia, a za rok 2018 do 6.11.2018 bolo päť rozpočtových opatrení.
Operatívna evidencia všetkých rozpočtových opatrení a rozpočtové opatrenia obce boli
overované podrobnou kontrolou predloženej dokumentácie. HKO predniesol záver
z vykonanej kontroly rozpočtových opatrení. Skonštatoval, že obec Spišská Teplica dodržala
zákonný postup a neporušila zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Kontrola
bola ukončená bez kontrolných zistení.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie správu o kontrole
vykonanej hlavným kontrolórom Obce Spišská Teplica.
5. a) Starosta obce predniesol návrh úpravy rozpočtu č. 6/2018, ktorý bol poslancom
predložený v materiáloch a jednotlivé časti boli prerokované na pracovnom stretnutí. Uviedol,
že sa jedná o úpravu rozpočtu, kde celkové príjmy sa upravia o 47 000,00 EUR a celkové
výdavky o 47 000,00 EUR, pričom celkový rozpočet ostáva vyrovnaný.
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, Peter Šebest, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo návrh úpravy rozpočtu č. 6/2018
vo výške 47 000,00 EUR a celkový rozpočet, ako vyrovnaný v celkovej sume
1 992 741,00 EUR upraveného rozpočtu Obce Spišská Teplica.
5. b) Starosta obce informoval o čerpaní rezervného fondu obce. V rozpočte boli zahrnuté aj
kapitálové výdavky, ktoré boli kryté z rezervného fondu, v priebehu roka 2018 bolo
z rezervného fondu prevedených na bežný účet 300 000 EUR, z ktorých bolo vyčerpaných
296 561,82 EUR, nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3438,18 EUR je potrebné vrátiť
do rezervného fondu do 21.12.2018.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie čerpanie rezervného fondu
Obce Spišská Teplica vo výške 296 561,82 EUR.

Hlasovanie:

3

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, Peter Šebest, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo prevod, vrátenie finančných
prostriedkov z bežného účtu obce na rezervný účet obce vo výške 3438,18 EUR
do 21.12.2018.
6.) Starosta obce informoval o prílohe č. 1 k VZN č. 17/2009, v ktorej sa pojednáva
o prostriedkoch na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti. Starosta upozornil poslancov, že na schválenie bude potrebná 3/5 väčšina, teda
šesť hlasov. Starosta informoval, že obec dostala usmernenie k zmene jednotného koeficientu
pre rok 2019 je vo výške 93,78 EUR, údaj obec dostala až po návrhu rozpočtu, v ktorom obec
počítala s koeficientom 98,00 EUR, jedná sa teda o zvýšenie finančných prostriedkov
o 12 000 EUR pre ZŠ, ktoré pôjdu z prostriedkov Obce Spišská Teplica.
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, Peter Šebest, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 6
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo návrh Prílohy č. 1 VZN č. 17/2009
o dotácii od 1.1.2019 do 31.12.2019 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
7.) Starosta obce predniesol návrh o odovzdaní majetku do správy ZŠ s MŠ Spišská Teplica.
Uviedol, že majetok sa nachádza v správe ZŠ s MŠ, avšak v priebehu roka 2018 prebehla
plánovaná „Rekonštrukcia MŠ“. Obec do rekonštrukcie investovala z vlastných prostriedkov
53 760,27 EUR. Zvýšila sa tým hodnota majetku, ktorý spravuje ZŠ s MŠ. Starosta odporučil
schválenie návrhu.
Hlasovanie:
4

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, Peter Šebest, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo Prevod správy majetku Obce
Spišská Teplica na ZŠ s MŠ Spišská Teplica. Predmetom je bezodplatný prevod
majetku „Rekonštrukcia MŠ“.
8.) Starosta obce predniesol žiadosť o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí Mesto Svit, CVČ zo dňa 23.10.2018. V priložených materiáloch sa nachádzal zoznam šiestich
detí s trvalým pobytom v Spišskej Teplici, ktoré navštevujú v školskom roku 2018/2019
záujmové útvary v CVČ Svit. Požadovaná výška príspevku predstavovala sumu 78,87 EUR
na dieťa na školský rok, celková výška príspevku predstavovala sumu 473,22 EUR.
Hlasovanie:
Za:

0

Proti:

9

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, Peter Šebest, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici neschválilo finančný príspevok pre CVČ vo Svite

vo výške 473,22 EUR.
9.) Starosta obce informoval o ďalšom bode v programe – stanovisko HKO k návrhu rozpočtu
obce na rok 2019 a odovzdal slovo Bc. Hoffmanovi. HKO informoval, že stanovisko bolo
vypracované na základe predloženého návrhu rozpočtu. Návrh bol spracovaný v požadovanej
štruktúre a v dostatočnom rozsahu. HKO odporúčal OZ v Spišskej Teplici predložený návrh
rozpočtu na rok 2019 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021 vziať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie predložené stanovisko
HKO k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020 až 2021.
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10.) Starosta obce predniesol Návrh rozpočtu obce na rok 2019 – 2021. Starosta dal
prítomným možnosť na prednesenie pripomienok, zmien. Nikto z prítomných sa k návrhu
nevyjadril a ani nepredniesol pripomienky.
Hlasovanie:
Za:

9

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

Proti:
Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo rozpočet Obce Spišská Teplica na
rok 2019 vo výške 3 028 454 EUR ako vyrovnaný rozpočet na úrovni kategórií podľa
predloženého návrhu.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie návrh rozpočtu príjmov
a výdavkov na roky 2020 a 2021 podľa predloženého návrhu.
11. a) V nájomnej zmluve s nájomcom Jozefom Šebestom je ustanovené každoročne
prerokovať výšku nájmu. Starosta obce predniesol návrh dohodnutý na pracovnom stretnutí
na zvýšenie nájmu z pôvodnej sumy 3 000 EUR na rok 2018 na sumu 3 300 EUR na rok
2019.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

2

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

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

Tomáš Buc, Marek Červeň

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo výšku nájomného 3 300 EUR
na rok 2019 pre nájomcu Jozef Šebest.
11. b) Starosta obce informoval o ukončení nájmu s klubom FC Spišská Teplica L.D., z tohto
dôvodu je potrebné schváliť zámer k prenájmu nehnuteľnosti. Na najbližšom OZ bude
nájomná zmluva pripravená na schválenie. Starosta obce vyzval prednostku úradu Ing.
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Martinkovú k prečítaniu dôvodu k prenájmu tohto pozemku. Obec Spišská Teplica pripravila
zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide o
prenájom viacúčelovej stavby na ulici Družstevná, súp. číslo 599, nachádzajúcej sa na parcele
KN-C 436 k. ú. Spišská Teplica, list vlastníctva č. 1, nebytové priestory vo vlastníctve obce,
ktoré tvoria zázemie pre športovú činnosť. Nájomcom bude občianske združenie FC Spišská
Teplica L.D. sídlo Obrancov mieru 331, Spišská Teplica, IČO 423 794 91, ktoré trénuje
a súťaží v tomto areáli a vytvára podmienky pre aktívnu športovú činnosť, venuje sa mládeži
obce. Účelom prenájmu je verejnoprospešná činnosť, zlepšenie podmienok pre športové
aktivity obyvateľov obce Spišská Teplica.
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, Peter Šebest, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo zámer prenajať nehnuteľný majetok
Obce Spišská Teplica, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa – FC
Spišská Teplica L.D.
12.) Starosta obce informoval o návrhu zmeny zmluvy o zabezpečení služieb v odpadovom
hospodárstve firmou Brantner Poprad s.r.o. na vývoz komunálneho odpadu na frekvenciu 1x
za dva týždne, tak ako to bolo aj v 2. polroku 2018. Od 01.01.2019 sa zvyšuje poplatok za
skládkovanie zmiešaného komunálneho odpadu pre obec o 100%, za vývoz separovaných
zložiek obec neplatí, preto je potrebné občanov motivovať ku triedeniu čo najväčšieho
množstva odpadov.
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, Peter Šebest, Ing. Ján Šeliga

Potrebné kvórum : 5
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Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo zmenu frekvencie vývozu
komunálneho odpadu od 01.01.2019 do 02.11.2019 na 1-krát za 2 týždne uzavretím
dodatku k zmluve so spoločnosťou Brantner Poprad s.r.o.
13.) Starosta obce predniesol plánované termíny zasadnutia OZ na rok 2019.
Plánované termíny na rok 2019 sú: 13.02., 10.04., 12.06., 11.09., 23.10., 11.12.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie plánované termíny
zasadnutí OZ v roku 2019.
14.) Starosta obce informoval o žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Teplica
o bezplatný prenájom sály KD s kuchynkou z dôvodu organizovania hasičského posedenia
na dni 25.12.2018 od 14.00 do 08.00 nasledujúceho dňa 26.12.2018.
Hlasovanie:
Za:

3

Mgr. Zuzana Maškulková, Marek Červeň, Peter Šebest,

Proti:

3

Ing. Gabriela Olekšáková, Marcela Baranová, Tomáš Buc

Zdržal sa:

3

MUDr. Mária Michalková, Ing. Ján Šeliga, Ing. Anna Schaleková

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Potrebné kvórum : 5
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici neschválilo bezodplatný prenájom sály KD
s kuchynkou Dobrovoľného hasičskému zboru na dni 25.12.2018 a 26.12.2018.
15. Rôzne + diskusia
15. a) Starosta obce informoval o vyhlásení vzdania sa nároku na odmenu členu Stavebnej
komisie Ing. Jozefa Pitoniaka počas celého funkčného obdobia.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie vyhlásenie o vzdaní sa
nároku na odmenu člena Stavebnej komisie z radov obyvateľov Ing. Jozefa Pitoniaka
počas celého funkčného obdobia.
15. b) Starosta obce informoval o vyhlásení vzdania sa nároku na odmenu poslanca, predsedu
Stavebnej komisie, člena Komisie pre sťažnosti, člena Komisie pre verejný poriadok a člena
Komisie na ochranu verejného záujmy Ing. Jána Šeligu od 01.01.2019 do priznania
starobného dôchodku.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici vzalo na vedomie vyhlásenie o vzdaní sa
nároku na odmenu poslanca, predsedu Stavebnej komisie, člena Komisie pre sťažnosti,
člena Komisie pre verejný poriadok a člena Komisie na ochranu verejného záujmy
Ing. Jána Šeligu od 01.01.2019 do priznania starobného dôchodku.
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15. c) Starosta obce predniesol ponuku, ktorú obec Spišská Teplica dostala na knihu poviedok
z danej lokality. V knihe by boli príbehy z histórie našej obce. Starosta odporúčal prijať
úpravu rozpočtu v budúcom roku o 4 500 EUR, tieto financie by boli vynaložené na napísanie
a vydanie spomínanej knihy.
Diskusia:
Prihlásil sa veliteľ DHZ Jozef Ďuriš ohľadom výzvy na doloženie zúčtovania dotácie za rok
2018 do 21.12.2018. Argumentoval tým, že p. Ďurišová doniesla na obecný úrad celé
účtovníctvo DHZ, ktoré zamestnanci neprevzali. Starosta vysvetlil, že zúčtovanie dotácie je
potrebné predložiť spôsobom ako je určené v platnom VZN, urobili tak všetci ostatní
prijímatelia dotácie okrem DHZ. Zároveň je potrebné predložiť na kontrolu originály
dokladov. Podmienky zúčtovania dotácie vysvetlili aj HKO a prednostka úradu. Starosta
zdôraznil, že forma zúčtovania bola schválená obecným zastupiteľstvom a akceptujú
a dodržiavajú ju všetky organizácie, ktoré poberajú dotáciu od obce. Rozvinula sa diskusia
o spôsobe zúčtovania dotácie a o financovaní DHZ a DHZO. Starosta vysvetlil rozdiel medzi
DHZ a DHZO. Záverom diskusie bolo, že do 21.12.2018 DHZ musí dodať zúčtovanie dotácie
formou, ktorá je schválená obcou. J. Ďuriš súhlasil, že urobia vyúčtovanie dotácie spôsobom
a v termíne ako je určený platnými právnymi predpismi.
Vystúpil Pavol Kupčo s otázkou prečo DHZ nebola schválená žiadosť o bezodplatné
poskytnutie sály a kuchynky na hasičské posedenie. Odpovedala mu poslankyňa Ing.
Olekšáková, ktorá uviedla dôvody. Jedným z dôvodov je aj to, že DHZ dostáva dotáciu
od Obce Spišská Teplica. Jediný subjekt, ktorý každoročne žiada o bezodplatné poskytnutie
sály a kuchynky na akciu (hasičské posedenie) je DHZ. Ostatné zložky (napr. poľovníci,
dôchodcovia), ktorí dotáciu od obce dostávajú, takéto žiadosti nepredkladajú. Odpustený
poplatok dostalo rodičovské združenie pri ZŠ, nakoľko od obce dotáciu nedostáva a výťažok
zo zábavy používa na aktivity školy.
Ďalšia otázka bola od pána Pavla Kupča k výkopovým prácam, ktoré sa robia v obci.
Zaujímalo ho či zriaďovateľom prác je obec. Starosta odpovedal, že investorom je Slovak
Telekom.
Vystúpila pani Alena Cibuľová s otázkou riešenia bývalého záhradníctva na ul. Záhradná.
Záhradníctvo nebolo počas roka vôbec kosené. Prečo nebolo kosené a čo sa s tým plánuje
robiť, bolo to riešené pred dvoma rokmi nedoriešilo sa to. Starosta obce informoval pani
Cibuľovú, že obec nie je majiteľom nehnuteľnosti. Podľa zákona je majiteľ pozemkov
povinný kosiť ich 2x ročne. Obec pravidelne vyzýva písomne i telefonicky všetky subjekty
i obyvateľov, ktorí nekosia svoje pozemky. Starosta niekoľkokrát rokoval s p. Kovalčíkom
z PDP o tomto probléme, odpoveďou bol prísľub, že dôjde k náprave. Obec navrhovala, že sa
bude o spomínané pozemky starať, pán Kovalčík dal odpoveď, že PDP má vlastné plány
s využitím nehnuteľnosti. Obec zvažuje, že do budúcna pristúpi k sankcionovaniu subjektov,
ktoré si neplnia svoju zákonnú povinnosť.
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Ďalšia otázka pani Cibuľovej sa týkala topoľov popri ceste. Odpovedal starosta, že nakoľko
sú topole okolo štátnej cesty, obec vyzýva každoročne správcu (Správa a údržba ciest PSK),
aby topole odborne ošetroval. V minulosti sa tieto topole vôbec neošetrovali. Za posledné 4
roky sa ošetrenie vykonalo 3-4x, na realizácii sa podieľala aj obec zabezpečením potrebnej
techniky, ktorú správca nevlastní. Starosta informoval prítomných, že v prípade výstavby
chodníka smerom k hypermarketom, budú niektoré topole vyrúbané. Obec dostala stanovisko
od Štátnej ochrany prírody, v ktorom sa píše o povinnosti zabezpečiť náhradnú výsadbu
stromov.
Pán Martin Lysák položil otázku, či je rozhodnutie o neposkytovaní bezodplatného prenájmu
sály záväzné a bezodplatne nebude poskytnutá sála žiadnym zložkám a organizáciám, ktoré
dostávajú dotácie, nielen DHZ. Bude to pravidlom pre všetkých? Odpoveď poslankyne
Olekšákovej bola áno. Bolo by nespravodlivé keby niektoré zložky dostali bezodplatný
prenájom sály a iné nie. Bude sa postupovať podľa platného sadzobníka, poplatok predstavuje
35€ v lete a 50€ vo vykurovacom období. Starosta dodal, že všetky náklady ako spotreba
vody, elektriny a upratovanie, znáša obec. Je vždy na rozhodnutí obecného zastupiteľstva, či
danú žiadosť schváli alebo nie. Zároveň vyjadril názor, že do budúcna by odpúšťanie
poplatkov nemalo byť paušálne, keďže dobrovoľnícke a záujmové združenia majú zníženú
cenu
za prenájom a je potrebné aspoň čiastočne uhradiť spotrebu za energie.
Nasledovala otázka od pána Pavla Kupča, či aj divadelníci budú platiť za sálu, nakoľko budú
mať predstavenie. Odpovedala poslankyňa Olekšáková, divadlo ÚSMEV nedostáva dotáciu
od Obce Spišská Teplica, usporadúva kultúrne podujatie pre verejnosť. Vstupné je
dobrovoľné, divadlo ÚSMEV na kultúrnych podujatiach nezarábajú. Do diskusie vstúpil
starosta, že aj obec usporadúva kultúrne podujatia alebo je spoluorganizátor a nebude sama
sebe účtovať poplatok.
Znovu vystúpil pán Jozef Ďuriš, DHZ sa nemá za čo hanbiť, vychovali veľmi dobrú mládež,
je hrdý na deti, ktoré DHZ vychovalo. Starosta obce reagoval na pána Ďuriša: Obec si prácu
DHZ váži, starosta navrhol pána Ďuriša na ocenenie, ktoré dostal na jarmoku v tomto roku,
bolo to myslené úprimne ako poďakovanie za vykonanú prácu.
Starosta informoval členov DHZ, že dostáva fotky od občanov, na ktorých vo vykurovacom
období je otvorená vetračka v hasičskej zbrojnici aj celú noc. Stúpla spotreba elektriny a
plynu, oproti roku 2014 je spotreba elektriny trojnásobná a spotreba plynu dvojnásobná. Túto
zvýšenú spotrebu hradia všetci Tepličania, nakoľko sa to hradí z verejných peňazí. Do
diskusie sa zapojil zástupca starostu Tomáš Buc s otázkou, ako je možné také zvýšenie
spotreby, budova sa nezväčšila, všetko je ako pred 4 rokmi, len náklady vzrástli o 115%.
Rozvinula sa diskusia k zvýšenej spotrebe a k dôvodom prečo je to tak. Starosta ďalej
uviedol, že okrem dotácie 7000€ ročne pre DHZ na športovú činnosť, dobrovoľný hasičský
zbor obce ako záchranná zložka dostáva dotáciu 3000€ zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce
sú hradené náklady na prevádzku hasičskej zbrojnice a materiálne vybavenie DHZO, takže
sumárne sa jedná za posledné 4 roky o sumu 15000-20000€ ročne pre hasičov.
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V diskusii ďalej starosta uviedol, čo všetko dostáva DHZ bezodplatne – výpožičky auta,
pomoc pri zabezpečení osláv výročia DHZ, obec a zamestnanci obecného úradu sa stále
snažia vyjsť DHZ v ústrety a preto nie je na mieste, aby sa členovia DHZ cítili frustrovaní a
urazení.
Vystúpil Mgr. Juraj Jarkuliš, riaditeľ ZŠ s MŠ, ktorý sa poďakoval Obci Spišská Teplica
za rýchly zásah pri havárií vodovodného potrubia a za schválený rozpočet na rok 2019.
16.) Interpelácie poslancov
Neboli prednesené.
17.) Záver
Starosta poďakoval poslancom za účasť a spoluprácu.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Gabriela Olekšáková
Tomáš Buc
Zapísal: Mgr. Antónia Figlerová
V Spišskej Teplici 27.12.2018

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

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