OBEC SPIŠSKÝ HRUŠOV č. 216, 053 63
U Z N E S E N I E č. 11
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrušove zo dňa 07.09.2020
UZNESENIE č. 1
K bodu 1: OTVORENIE – Návrhová komisia
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
„ObZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Šofranko, Ing. Rastislav Švač a p. Rastislav
Šofranko.“
T: ihneď
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 2
K bodu 1: OTVORENIE – Overovatelia zápisnice
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
„ObZ schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Stanislav Kavulič a p. Marek Kočiš.“
T: ihneď
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 3
K bodu 1: OTVORENIE - Program zasadnutia
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

„ObZ schvaľuje program rokovania podľa predloženého návrhu.“
T: ihneď

Z: starostka obce

UZNESENIE č. 4
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Hlasovanie:
ZA: 6

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

„ObZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.“
T: ihneď

Z: starostka obce

UZNESENIE č. 5
K bodu 3: Nakladanie s majetkom obce – Zmluva o zriadení vecného bremena
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
„ObZ schvaľuje uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemku vo vlastníctve obce
Spišský Hrušov, zapísaného na LV č. 1, parcela registra C, č. parcely 979/11, k.ú. Spišský Hrušov
spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a práva prechodu a prejazdu k pozemku parcela
registra C, č. parcely 979/4, s výmerou 492 m2, LV 1288, k.ú. Spišský Hrušov v prospech účastníkov
právneho vzťahu – Martina Chmuru, rod. Chmura, bytom Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves
a Dominiky Šutyovej, rod. Šutyová, bytom Spišský Hrušov č. 365, 053 63 Spišský Hrušov, na dobu
neurčitú, bezodplatne, ako vecné bremeno zriadené in rem, za nasledovných podmienok:
- oprávnení z vecného bremena berú na vedomie, že prijatím tohto uznesenia sa obec
nezaväzuje vybudovať miestnu komunikáciu na predmetom pozemku;
- oprávnení z vecného bremena berú na vedomie, že prijatím tohto uznesenia sa obec
nezaväzuje na predmetom pozemku vykonávať zimnú a letnú údržbu;
- oprávnení budú povinní zabezpečiť si odvoz komunálneho a separovaného odpadu
svojpomocne, k najbližšiemu bodu zvozu komunálneho a separovaného odpadu;
- správny poplatok za zriadenie vecného bremena uhradia oprávnení z vecného bremena.“
T: 31.12.2020

Z: starostka obce
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UZNESENIE č. 6
K bodu 3: Nakladanie s majetkom obce – Zmluva o zriadení vecného bremena
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
„ObZ schvaľuje uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemku vo vlastníctve obce
Spišský Hrušov, zapísaného na LV č. 1, parcela registra C, č. parcely 828/2 – zastav. pl. a nádvorie
s výmerou 68 m2, k.ú. Spišský Hrušov spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu k pozemku parcela
registra C, č. parcely 602/1,zastavaná pl. a nádv., s výmerou 395 m2, k.ú. Spišský Hrušov v prospech
oprávnených z vecného bremena – Ing. Stanislava Kavuliča a Ing. Jarmily Kavuličovej, rod.
Šulekovej, obaja bytom Spišský Hrušov č. 154, 053 63 Spišský Hrušov, na dobu neurčitú, bezodplatne,
ako vecné bremeno zriadené in rem, za nasledovných podmienok:
- oprávnení z vecného bremena berú na vedomie, že na predmetnom pozemku sa nachádza
hydrant a kanalizačná šachta;
- správny poplatok za zriadenie vecného bremena uhradia oprávnení z vecného bremena.“
T: 31.12.2020
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 7
K bodu 3: Nakladanie s majetkom obce – Nájomná zmluva
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
„ObZ schvaľuje uzatvorenie bezodplatnej „Nájomnej zmluvy“ medzi obcou Spišský Hrušov a p.
Petrom Gotchom, rod. Gotch, Za Kaštieľom č. 1352/3, 052 11 Smižany na pozemky parcela registra
C, č. parcely parcely 52, s výmerou 194 m2 a č. parcely 53 s výmerou 489 m2, zapísaných na LV č.
339, na dobu neurčitú, pod podmienkou kosenia a udržiavania pozemkov.“
T: 31.12.2020
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 8
K bodu 4: Správa hlavného kontrolóra
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
„ObZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 03/2020/OcZ.
T: ihneď
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 9
K bodu 5: Memorandum o spolupráci
Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

„ObZ schvaľuje uzatvorenie Memoranda o spolupráci so Slovenskou ekologickou agentúrou n.o.,
zastúpenou Bc. Lukášom Hiričom, riaditeľom, IČO: 52 294 901, predmetom ktorého je vzájomná
spolupráca strán pri príprave, realizácii a následnej implementácii projektu „Tvorba lokálnych
nízkouhlíkových stratégií vybraných obcí“.
T: ihneď
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 10
K bodu 6: Rôzne – Účelový energetický audit
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
„ObZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán
v rámci výzvy nasledovne:
- kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53
- názov projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom
zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v obci Spišský
Hrušov
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená
z celkových oprávnených výdavkov 9 620,64 € predstavuje čiastku 481,03€
- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu.“
T: ihneď
Z: starostka obce
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UZNESENIE č. 11
K bodu 6: Rôzne – Zmeny a doplnky ÚP
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

„ObZ schvaľuje vypracovanie Zmien a doplnkov územného plánu obce č. 2 k Územnému plánu obce
Spišský Hrušov a začatie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela a výkonu činnosti
odborne spôsobilej osoby.“
T: ihneď
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 12
K bodu 6: Rôzne – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
„ObZ schvaľuje začatie procesu verejného obstarávania na dodávateľa služby na predmet zákazky –
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský Hrušov.““
T: ihneď
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 13
K bodu 6: Rôzne – Návratná finančná výpomoc
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

„ObZ schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 27 641,00 eur zo strany Ministerstva
financií SR na účel kompenzácie výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu
roka 2020 s možnosťou odkladu prvej splátky do roku 2024.
T: ihneď
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 14
K bodu 6: Rôzne – Stanovisko hlavného kontrolóra k NFV
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
„ObZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo
strany Ministerstva financií SR na účel kompenzácie výdavkov vyčerpaných subjektom územnej
samosprávy v priebehu roka 2020 s možnosťou odkladu prvej splátky do roku 2024.
T: ihneď
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 15
K bodu 6: Rôzne – Rozpočtové opatrenie č. 4
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
„ObZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu č. 4 podľa predloženého návrhu.
T: ihneď
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 16
K bodu 6: Rôzne – Rozpočtové opatrenie č. 5
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
„ObZ schvaľuje Zmenu rozpočtu č. 5 podľa predloženého návrhu.
UZNESENIE č. 17
K bodu 6: Rôzne – Zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 6
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
„ObZ schvaľuje Zmenu rozpočtu č.6 podľa predloženého návrhu na účel kúpy škrabky na zemiaky
a príslušenstva do ŠJ.
T: ihneď
Z: vedúca ŠJ
starostka obce
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UZNESENIE č. 18
K bodu 6: Rôzne – Odovzdanie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ČOV do majetku
odborne spôsobilej spoločnosti
Hlasovanie:
ZA: 3
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 1 = NESCHVÁLENÉ
„ObZ schvaľuje začatie procesu odovzdania verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ČOV do
majetku odborne spôsobilej spoločnosti.“
T: ihneď
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 19
K bodu 6: Rôzne – Dotácia IROP – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI:
ZDRŽAL SA:
„ObZ schvaľuje zámer obce uchádzať sa o poskytnutie dotácie na zvýšenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy, Prioritná os: Bezpečná
a ekologická doprava v regiónoch v zmysle výzvy IROP – PO1-SC122-2020-59 vyhlásenej
poskytovateľom - Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.“
T: ihneď
Z: starostka obce
UZNESENIE č. 20
K bodu 6: Rôzne – Dotácia IROP – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI:
ZDRŽAL SA:
„ObZ schvaľuje zámer obce uchádzať sa o poskytnutie dotácie na vybudovanie verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc v zmysle výzvy č. 11378/2020-4210-52028 vyhlásenej poskytovateľom Ministerstvom hospodárstva SR a schvaľuje spoluúčasť obce vo výše 5 %. z poskytnutej dotácie.“
T: ihneď
Z: starostka obce
Spracovala: JUDr. Adriana Tkáčová
V Spišskom Hrušove dňa 07.09.2020
Návrhová komisia:
Ing. Rastislav Švač

..............................................

Ing. Peter Šofranko

..............................................

p. Rastislav Šofranko

..............................................

Starostka obce podpísala celé znenie uznesenia dňa 09.09.2020 .

.................................................
JUDr. Adriana Tkáčová
starostka obce
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