ZÁPISNICA č. 5/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
18. marca 2015 v zasadačke KD Spišská Teplica
Návrhová komisia: MUDr. Mária Michalková, Marek Červeň
Overovatelia:
Ondrej Dunaj Jurčo, Ing. Dušan Jakubčák
Zapisovateľka:
Viera Mencáková
Hlasovanie: Za:8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 1 (Buc)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Správa o hospodárení k 18.3.2015
Prerokovanie platu starostu obce od 01.01.2015
Schválenie presunu finančných prostriedkov z rezervného účtu na bežný účet
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 na rok 2015
Cenová ponuka SPP a návrh dodatku k zmluve
Cenová ponuka ošetrenia stromov na cintoríne
Zmluva o nájme a prenájme nebytových priestorov – Združenie FC Spišská
Teplica
10. Rôzne
11. Záver
Starosta navrhol doplniť v bode 4 aj určenie platu hlavného kontrolóra obce na rok
2015
Hlasovanie: Za:8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 1 (Buc)
1. Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom.
2. Kontrolu uznesení previedol starosta obce, ktorý informoval o cenovej ponuke SPP – bod
programu č. 7, vypracovanie návrhu zmluvy na prenájom futbalového ihriska klubu FC
Spišská Teplica L.D. – bod programu č. 9.
3. Mgr. Andrea Lachová predložila správu hospodárenia obce k 18.3.2015 o peňažných
prostriedkov k 18.3.2015 na bežnom účte, rezervnom fonde, o príjmoch a výdavkoch. OZ
zobralo túto správu o hospodárení na vedomie.
4. Zástupca starostu Ing. Dušan Jakubčák informoval o plate starostu obce, ktorý je v súlade s
§ 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch v obci
a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na § 4 ods. 1
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 1699 € od 01.01.2015. Poslanci
schválili plat starostu obce vo výške 1699 € od 01.01.2015, ktorý je v súlade s hore
uvedenými podmienkami.
Hlasovanie: Za:9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0

Zástupca starosta Ing. Dušan Jakubčák predniesol návrh uznesenia o určení platu hlavného
kontrolóra Obce Spišská Teplica, ktorý je v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov vo výške 133 € so spätnou platnosťou od 01.01.2015.
Poslanci schválili plat hlavného kontrolóra Obce Spišská Teplica v roku 2015 vo výške 133 €.
Hlasovanie: Za:9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
5. Ekonómka obce Mgr. Andrea Lachová navrhla presun finančných prostriedkov
z rezervného účtu na bežný účet vo výške 36 500 €, ktorá sa bude týkať rekonštrukcie
kultúrneho domu.
Hlasovanie: Za:9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
6. Ekonómka obce Mgr. Andrea Lachová informovala o návrhu úpravy rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2/2015 vo výške 36 500 € na presun finančných prostriedkov do rozpočtu obce
ako príjmovú položku – finančné operácie 454001. Zároveň navrhla úpravu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2/2015 vo výdavkovej časti kapitálové investície – rekonštrukcia
Kultúrneho domu v Spišskej Teplici vo výške 36 500 €. Poslanci schválili túto úpravu
rozpočtu.
Hlasovanie: Za:9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
7. Starosta informoval o cenovej ponuke a návrhu dodatku z zmluve o dodávke plynu s SPP,
a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava. V dodatku č. 01 k Zmluve o dodávke plynu sa okrem
iného Obec Spišská Teplica a dodávateľ SPP dohodli na fixácii ceny na 24 mesiacov, ktoré
začínajú plynúť od 01.03.2015 a končí 28.02.2017, na stanovenom odbere plynu za všetky
odberné miesta uvedené v Prílohe č. l počas Vyhodnocovacieho obdobia a na ostatných
obchodných podmienkach. Starosta informoval o predpokladanej úspore za všetky odberné
miesta za 12 mesiacov, ktorá by bola vo výške 2 463,39 €. Poslanci schválili Dodatok č. 01
k Zmluve o dodávke plynu a prílohu č. 1 k Dodatku k zmluve o dodávke plynu medzi SPP,
a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava a Obcou Spišská Teplica
Hlasovanie: Za:9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
8. Starosta informoval o cenovej ponuke firmy Stromservis, spol. s.r.o. Partizánska 697/59,
Poprad, ktorá sa týka ošetrenie 12 stromov na cintoríne vo výške 970 €. Vzhľadom na to, že
bola predložená iba jedna cenová ponuka, poslanci zobrali túto informáciu na vedomie
a uložili starostovi obce vyžiadať si ďalšie cenové ponuky na ošetrenie stromov na cintoríne.
9. Starosta informoval o návrhu zmluvy o nájme futbalového ihriska medzi Obcou Spišská
Teplica a Združením FC Spišská Teplica L.D. Poslanci schválili Zmluvu o nájme a prenájme
nebytových priestorov medzi Obcou Spišská Teplica a Združením FC Spišská Teplica L.D. na
dobru určitú do 30.6.2017 s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Hlasovanie: Za:9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0

10. Rôzne:
- Starosta informoval o ponuke vysielacieho času v programovej službe TV Poprad a cien.
Mesačný poplatok za cca dva príspevky v mesiaci za 200 €, za jednorazový príspevok v sume
110 €. Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
- Starosta informoval o doplnení Obce Spišská Teplica do spoločného stavebného úradu –
pod názvom Spoločný obecný úrad Svit od 01.03.2015. Poslanci zobrali túto informáciu na
vedomie.
- Starosta informoval o Zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov – Zákon č. 357/2004 Z. z. o konflikte záujmov. Navrhol vytvorenie komisie
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: MUDr.
Mária Michalková, Mgr. Zuzana Maškulková a Marek Červeň. Poslanci schválili uvedenú
komisiu.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 3 (Michalková, Maškulková, Červeň)
Chýba: 0
- Starosta informoval o žiadosti Jána Čonku, Družstevná 194, Spišská Teplica, ktorá sa týka
finančného príspevku na drevo. Poslanci schválili finančnú čiastku na 6 m3 dreva.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 2 (Červeň, Nemčková)
Chýba: 0
- Starosta informoval o žiadosti Občianskeho združenia Galaxia, ktorá sa týka umožnenia
organizovania pretekov v areáli Základnej školy Spišská Teplica dňa 27.6.2015. Poslanci
zobrali túto žiadosť na vedomie.
- Starosta informoval o Zmluve o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým
pobytom na území Obce Spišská Teplica, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová
134, Svit vo výške 64.44 €. Poslanci po diskusií neschválili úhradu príspevku vo výške
64,44 €.
Hlasovanie: Za:1 (Jurčo)
Proti: 5 ( Ďurišová, Maškulková, Nemčková, Jakubčák, Buc)
Zdržali sa: 3 ( Červeň, Pintek, Michalková)
Chýba: 0
- Starosta informoval o sťažnosti Jána Šebesta, Obrancov mieru 348, Spišská Teplica, ktorá sa
týka parkovania motorových vozidiel na chodníku. Poslanci ukladajú komisii verejného
poriadku o prešetrenie uvedenej sťažnosti.
- Starosta informoval o predložených cenových ponukách na vypracovanie projektovej
dokumentácie „Prestavba budovy Kultúrneho domu v Spišskej Teplici“. Predložené boli tieto
ponuky:
1. ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, Poprad .............................................................. 7 800 €
2. AGMT – proj.a inž.združenieIng. Gontkovský Ján, Hraničná 667/8, Poprad ............................................. 4 150 €
3. BSK EUROPE, s.r.o., Pod bránou 1815/7, Poprad ...................................... 6 890 €
Poslanci schválili cenovú ponuku firmy AGMT proj. inž. združenie Ing. Gontkovský Ján,
Hraničná 667/8, Poprad, ktorá sa týka vypracovania projektovej dokumentácie „Prestavba
budovy Kultúrneho domu v Spišskej Teplici“.
Hlasovanie: Za:9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0

- Starosta informoval o celkovej zmene odpadového hospodárstva v Obci Spišská Teplica,
o znižovaní nákladov s odpadmi, o separovaní odpadov, o nakladaní s odpadmi,
o obmedzovaní vzniku odpadov a znižovaní nebezpečnosti pre životné prostredie
a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. Starosta obce navrhol zníženie
poplatku za komunálny odpad pre dôchodcov a invalidných dôchodcov. Poslanci navrhli
urobiť najprv určité opatrenia k zefektívneniu odpadového hospodárstva a následne na to
pristúpiť k znižovaniu alebo odpusteniu poplatku za odpad. Poslanci neschválili návrh
starostu na zníženie poplatku za odpad pre dôchodcov a invalidných dôchodcov na rok 2015,
vzhľadom na celkovú zmenu v odpadovom hospodárstve, ktorá sa premietne do poplatku za
odpad pre občanov až po zrealizovaní navrhovanej zmeny v odpadovom hospodárstve.
Hlasovanie: Za:0
Proti: 8
Zdržali sa: 1 (Nemčková)
Chýba: 0
Poslanci schválili vypovedanie zmlúv o odpadovom hospodárstve k 31.3.2015 s Tatranskou
odpadovou spoločnosťou s. r. o, Žakovce, Obec Ľubica, Technické služby mesta Svit,
Hviezdoslavova 33, Svit a Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76 Poprad.
Hlasovanie: Za:9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
Poslanci zobrali na vedomie správy kontrolóra obce:
1. Správa kontrolóra obce zo dňa 13.3.2015.
2. Správa kontrolnej činnosti kontrolóra Obce Spišská Teplica za rok 2014.
- poslanec Marek Červeň navrhol zakúpiť mikrofóny na lepšie ozvučenie v sále kultúrneho
domu vzhľadom na to, že 26.4.2015 sa bude hrať divadlo
- poslankyňa Anna Nemčková navrhla, aby na Deň učiteľov boli oslovení aj starší učitelia –
dôchodcovia
- poslankyňa Zuzana Maškulková pripomenula články do Teplického spravodaja do
23.3.2015
- poslanci ukladajú starostovi obce odoslať pozvánky zúčastneným obciam na Výstup na
Kozí kameň 1.5.2015
- pán Martin Lysák sa informoval o čiastkovej zmene územného plánu obce. V občasníku
Teplický spravodaj bude výzva pre občanov na čiastkové zmeny.
10. Záver:
Poslanec Marek Červeň prečítal uznesenie, ktoré poslanci OZ schválili.
Hlasovanie: Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Chýba: 0
Overovatelia zápisnice: Ondrej Dunaj Jurčo
Ing. Dušan Jakubčák
Zapísala: Viera Mencáková
V Spišskej Teplici, 25.3.2015
Ing. Radoslav
Šeliga

starosta obce

