Zápisnica z 3. zasadnutia OZ konaného dňa 21.03.2019 v Spišskom Hrušove
Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021
4. Voľba členov komisií ObZ
5. Spoločný obecný úrad
6. Dodatok č. 7 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov
9. Záver
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci:

Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,
Rastislav Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a jej vyvesením na úradnej
tabuli obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Začiatok zasadnutia: 18.00 hod.
Koniec zasadnutia: 20.30 hod.
K bodu č. 1 - Otvorenie
Starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva
privítaním poslancov a hostí.
Skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov ObZ a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Schválenie programu zasadnutia ObZ:
Starostka obce prečítala program zasadnutia a dala ho schváliť.
Hlasovanie: neprítomný poslanec Ing. Kavulič
 Za:
8 poslancov
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
Za zapisovateľku starostka obce určila pracovníčku OÚ, p. Moniku Švačovú.
Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla: p. Rastislava Múdreho a Ing. Rastislava
Švača
Hlasovanie:
 Za:
9 poslancov
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
ObZ návrh schválilo.

Do návrhovej komisie starostka obce navrhla: Ing. Petra Šofranka, Ing. Stanislava Kavuliča a p.
Mareka Kočiša
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

ObZ návrh schválilo.
K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho ObZ sú splnené.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.“
K bodu č. 3 - Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021
-

návrh rozpočtu bol zaslaný poslancom na preštudovanie,
svoje stanovisko k návrhu rozpočtu predniesol hl. kontrolór obce Ing. František Stanislav,
návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce v zákonom
stanovenej lehote,
rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, schodok kapitálového rozpočtu bude v súlade s §10
ods.7 krytý zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov a prebytkom
bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku,
súčasťou návrhu rozpočtu je aj rozpočet rozpočtových organizácií obce: Základná škola,
a Múzeum regionálnej kultúry Mariaška,
pripomienka: hl.kontrolór navrhuje prehodnotiť výšku bežných výdavkov na oddiely
Primárne vzdelávanie – Základná škola v kategórii 620-Poistné a príspevok do poisťovni,
stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 až 2021 je prílohou
tejto zápisnice.
Na základe v stanovisku uvedených skutočností a po prehodnotení pripomienky, hl.
kontrolór odporúča ObZ rozpočet na rok 2019 schváliť.

„ObZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021.“
Na základe pripomienky hl. kontrolóra obce a po prehodnotení výdavkov s účtovníčkou ZŠ
navrhujeme zmenu v návrhu rozpočtu pre ZŠ: úprava – presun medzi kategóriami 610 a 620: na
295 194 € kat.610 a kat.620 na 107 747 €, pričom sa nemenia celkové výdavky.
Zmena v kapitálových výdavkoch: vzhľadom na potrebu navýšenia rozpočtu na
rekonštrukciu MŠ – je tu potrebné zahrnúť aj náklady na výmenu elektroinštalácie v sume cca
50 000 €, čo nie je zahrnuté v návrhu rozpočtu. Preto navrhujeme zvýšiť kapitálové výdavky MŠ
z 551 007 € na 601 007 € z čoho je 502 501 € z dotácie a 98 506 € z vlastných zdrojov. Tieto
navýšené finančné prostriedky vo výške 50 000 € presunieme z oddielu Výstavba – stavebný obvod
Lenkava ponížením kategórie 710 zo sumy 125 000 € na 75 000 €.

- V diskusii k tomuto bodu bolo p. starostkou vysvetlené, prečo sa chýbajúce finančné
prostriedky budú presúvať zo stavebného obvodu Lenkava. Zároveň uviedla, že to neznamená, že sa
cesta nebude realizovať.
Schválenie Návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 aj so zapracovanými zmenami:
Hlasovanie:
 Za:
9 poslancov
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
- schválené
„ObZ v Spišskom Hrušove schvaľuje Rozpočet obce na roky 2019-2021.“
K bodu č. 4 - Voľba členov komisií ObZ
Mení sa počet komisií z počtu 7 na 5: Finančná komisia, Komisia športu a mládeže ObZ, Komisia
zdravotníctva, rodiny, sociálnych vecí a kultúry, Komisia na ochranu verejného poriadku ObZ,
Komisia pre ochranu verejného záujmu.
Finančná komisia
Za predsedu Finančnej komisie bol zvolený p. Marek Kočiš.
Za ďalších členov sú navrhnutí: Ing. Stanislav Kavulič, Rastislav Múdry, Emília Šoltésová, a Ing.
Magdaléna Petrušková.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

5 poslancov
3 poslancov
1 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove schvaľuje členov Finančnej komisie v tomto zložení: Ing. Stanislav
Kavulič, Rastislav Múdry, Emília Šoltésová, Ing. Magdaléna Petrušková.

Komisia športu a mládeže
Za predsedu Komisie športu a mládeže bol zvolený p. Rastislav Múdry
Za ďalších členov boli navrhnutí: Jaroslav Mikolaj, Marek Filip, MVDr. Ivana Slamená,
a Rastislav Šofranko.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove schvaľuje členov Komisie športu a mládeže v tomto zložení:
Jaroslav Mikolaj, Marek Filip, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko.“
Návrh na zrušenie Uznesenia ObZ č. 1/13 zo dňa 10.12.2018, ktorým bola zriadená päťčlenná
Komisia školstva a kultúry.

Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove ruší Uznesenie ObZ č. 1/13 zo dňa 10.12.2018, ktorým bola
zriadená päťčlenná Komisia školstva a kultúry.
Zrušenie Uznesenia ObZ č. 1/14 zo dňa 10.12.2018, ktorým boli vymedzené úlohy Komisie
školstva a kultúry.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove ruší Uznesenie ObZ č. 1/14 zo dňa 10.12.2018, ktorým boli vymedzené
úlohy Komisie školstva a kultúry.“.
Návrh na zrušenie Uznesenia ObZ č. 1/15 zo dňa 10.12.2018, ktorým bol zvolený predseda
Komisie školstva a kultúry.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove ruší Uznesenie ObZ č. 1/15 zo dňa 10.12.2018, ktorým bol
zvolený predseda Komisie školstva a kultúry.“
Komisia zdravotníctva, rodiny, sociálnych vecí a kultúry
Návrh na zmenu názvu Komisie zdravotníctva, rodiny a sociálnych vecí na názov Komisia
zdravotníctva, rodiny, sociálnych vecí a kultúry.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove mení názov Komisie zdravotníctva, rodiny a sociálnych vecí na názov
Komisia zdravotníctva, rodiny, sociálnych vecí a kultúry.“
Návrh na doplnenie Uznesenia ObZ v Spišskom Hrušove č. 1/20 zo dňa 10.12.2018, ktorým boli
vymedzené úlohy Komisie zdravotníctva, rodiny, sociálnych vecí a kultúry o nasledovné body:
- navrhuje, spoluorganizuje a zabezpečuje prehliadky, súťaže a výstavy,
- navrhuje, spoluorganizuje a zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia,
- iniciuje spoločenské akcie v obci vo vlastnej réžii alebo v spolupráci s okolitými obcami.

Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove dopĺňa Uznesenie ObZ v Spišskom Hrušove č. 1/20 zo dňa 10.12.2018,
ktorým boli vymedzené úlohy Komisie zdravotníctva, rodiny, sociálnych vecí a kultúry o nasledovné
body:
- navrhuje, spoluorganizuje a zabezpečuje prehliadky, súťaže a výstavy,
- navrhuje, spoluorganizuje a zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia,
- iniciuje spoločenské akcie v obci vo vlastnej réžii alebo v spolupráci s okolitými obcami.“
Voľba členov Komisie zdravotníctva, rodiny a sociálnych vecí a kultúry:
- za predsedu komisie bola zvolená MVDr. Ivana Slamená
- za ďalších členov boli navrhnutí: Mgr. Petra Múdra, MUDr. Peter Tkáč, PaedDr. Magdaléna
Chrobáková, p. Zuzana Legátová.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove schvaľuje členov Komisie zdravotníctva, rodiny, sociálnych vecí
a kultúry v tomto zložení: Mgr. Petra Múdra, MUDr. Peter Tkáč, PaedDr. Magdaléna
Chrobáková, Zuzana Legátová.“

Návrh na zrušenie Uznesenia ObZ č. 1/22 zo dňa 10.12.2018, ktorým bola zriadená päťčlenná
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a správy majetku obce.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove ruší Uznesenie ObZ č. 1/22 zo dňa 10.12.2018, ktorým bola zriadená
päťčlenná Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a správy majetku obce.“
Návrh na zrušenie Uznesenia ObZ č. 1/22 zo dňa 10.12.2018, ktorým boli vymedzené úlohy
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a správy majetku obce.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove ruší Uznesenie ObZ č. 1/22 zo dňa 10.12.2018, ktorým boli vymedzené
úlohy Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a správy majetku obce.“
Návrh na zrušenie Uznesenia ObZ č. 1/22 zo dňa 10.12.2018, ktorým bol zvolený predseda
Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a správy majetku obce.

Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove ruší Uznesenie ObZ č. 1/22 zo dňa 10.12.2018, ktorým bol
zvolený predseda Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a správy
majetku obce.“
Komisia na ochranu verejného poriadku
Návrh na zmenu Uznesenia č. 1/25 zo dňa 10.12.2018, ktorým sa ustanovila päťčlenná Komisia na
ochranu verejného poriadku tak, že počet členov Komisie na ochranu verejného poriadku sa zvyšuje
na 7 členov.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove mení Uznesenia č. 1/25 zo dňa 10.12.2018, ktorým sa ustanovila
päťčlenná Komisia na ochranu verejného poriadku tak, že počet členov Komisie na ochranu
verejného poriadku sa zvyšuje na 7 členov.“
Voľba členov Komisie na ochranu verejného poriadku:
- za predsedu komisie bola zvolená p. Zuzana Legátová
- za ďalších členov boli navrhnutí: p. Marek Kočiš, p. Milan Kočiš, Ing. Peter Šofranko, Ing.
Stanislav Kavulič, p. Rastislav Múdry a MVDr. Ivana Slamená.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove schvaľuje členov Komisie na ochranu verejného poriadku v tomto
zložení: Marek Kočiš, Milan Kočiš, Ing. Peter Šofranko, Ing. Stanislav Kavulič, Rastislav Múdry,
MVDr. Ivana Slamená.“
Komisia pre ochranu verejného záujmu ostáva nezmenená.
K bodu č. 5 - Spoločný obecný úrad
Spoločný obecný úrad tvoria obce: Spišský Hrušov, Jamník, Vítkovce, Hincovce, Chrasť
nad Hornádom a Hnilec. Sídlom spoločného obecného úradu je Spišský Hrušov. Činnosť
v spoločnom obecnom úrade vykonáva Ing. Beáta Lukáčová. Náklady na činnosť obci Spišský
Hrušov ostatné obce refundujú.
Návrh starostky obce na zrušenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu vrátane jej
dodatkov a vzdanie sa sídla spoločného obecného úradu:
Hlasovanie:




-

Za:
Proti:
Zdržal sa:
neschválené

2 poslancov
5 poslancov
2 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove neschvaľuje zrušenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
vrátane jej dodatkov a vzdanie sa sídla spoločného obecného úradu..“
K bodu č. 6 - Dodatok č. 7 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
- návrh Dodatku č.7. k VZN č.2/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
v zákonom stanovenej dobe,
- Dodatok bol zaslaný poslancom na preštudovanie,
- vychádza sa z rozpočtu obce,
- neboli vznesené žiadne pripomienky v zákonnej lehote.
ObZ v Spišskom Hrušove berie na vedomie, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrhu
Dodatku č. 7 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej
školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov vznesené žiadne
pripomienky.
Hlasovanie:
 Za:
9 poslancov
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
- berie na vedomie
„ObZ v Spišskom Hrušove berie na vedomie, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrhu
Dodatku č. 7 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej
školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov vznesené žiadne
pripomienky.“
Návrh na uznesenie: ObZ v Spišskom Hrušove schvaľuje Dodatok č. 7 k VZN č. 2/2013 o určení
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území obce Spišský Hrušov.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
- schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove schvaľuje Dodatok č. 7 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území obce Spišský Hrušov.“
K bodu č. 7 - Rôzne
1. Mandátna zmluva technika BOZP a PO Ľ.Kaňucha – návrh na zvýšenie zo sumy 22,00
eur/mesiac na 25,00 eur/mesiac
Návrh uznesenia: „ObZ v Spišskom Hrušove schvaľuje zvýšenie odmeny pre autorizovaného
technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika Ľubomíra Kaňucha, IČO: 34572970 zo sumy

22 eur/mesiac na sumu 25 eur/mesiac za odborné poskytnutie služieb v oblasti povinností technika
požiarnej ochrany a povinností autorizovaného bezpečnostného technika.“
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:
schválené

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove schvaľuje zvýšenie odmeny pre autorizovaného technika požiarnej
ochrany a bezpečnostného technika Ľubomíra Kaňucha, IČO: 34572970 zo sumy 22 eur/mesiac na
sumu 25 eur/mesiac za odborné poskytnutie služieb v oblasti povinností technika požiarnej ochrany
a povinností autorizovaného bezpečnostného technika.“
2. Dotácia na Furmanské preteky – keďže sa Furmanské preteky v mesiaci apríl konať nebudú,
tento bod sa bude riešiť keď budeme vedieť náhradný termín.
3. Návrh poslanca Ing. Petra Šofranka – uverejňovať dôležité hlásenia miestneho rozhlasu na
webovej stránke obce
K bodu č. 8 - Interpelácie poslancov
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne interpelácie
K bodu č. 9 - Záver
V závere starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová poďakovala všetkým prítomným za účasť
na zasadnutí.
Overovatelia:
Rastislav Múdry

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

Ing. Rastislav Švač

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

Zapísala: Monika Švačová

JUDr. Adriana Tkáčová
starostka obce
V Spišskom Hrušove, 25.03.2019

