Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ konaného dňa 20.05.2019 v Spišskom Hrušove
Program rokovania

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o rekonštrukcii MŠ
4. Návrh zmeny rozpočtu obce
5. Žiadosť o poskytnutie úveru
6. Výstavba cestnej komunikácie Lenkava
7. Spoločný obecný úrad - informácia
8. Revízia knižnice
9. Nájomná zmluva
10. Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní šatstva
11.Rôzne
12.Interpelácie poslancov
13.Záver

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci: Ing. Stanislav Kavulič, Marek 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: 21.00 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 8 poslancov ObZ a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Poslanec p. Milan Kočiš sa ospravedlnil.
Schválenie programu zasadnutia ObZ:
Návrh starostky obce zmeniť a doplniť program rokovania takto:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o rekonštrukcii MŠ
4. Výstavba cestnej komunikácie Lenkava
5. Žiadosť o poskytnutie úveru
6. Návrh zmeny rozpočtu
7. Informácia k žiadosti o poskytnutie dotácie – výstavba detského ihriska

8. Spoločný obecný úrad - informácia
9. Revízia knižnice
10. Folklórne slávnosti Spišský Hrušov 2019 a fungovanie FS Brižečky
11. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
12. Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní šatstva
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov
15. Záver

Hlasovanie: schvaľovanie návrhu starostky zmeniť a doplniť program rokovania podľa
predloženého návrhu
-

Pripomienka poslanca Ing. R. Švača prečo z dvoch bodov, ktoré žiadali poslanci v rámci
mimoriadneho zasadnutia je tu zrazu 15 bodov a prečo posledné materiály prišli včera a
posledná príloh dokonca dnes o 15.51 hod. čo je nejaká hodinka pred začiatkom OZ.
Starostka vysvetlila ako je to so zvolávaním zastupiteľstva, že posledné materiály z banky
jej prišli dnes a práve preto ich poslancom posielala až dnes.

 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:

8 poslancov/Ing.Stanislav Kavulič,Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
0 poslancov
0 poslancov

ObZ návrh schválilo.
Hlasovanie: schvaľovanie programu zasadnutia podľa predloženého návrhu
 Za:
8 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
ObZ schválilo.
Za zapisovateľku starostka obce určila pracovníčku OcÚ, p. Moniku Švačovú.
Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla: MVDr. Ivanu Slamenú, p. Rastislava
Šofranka.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:

8 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
0 poslancov
0 poslancov

ObZ návrh schválilo.

Do návrhovej komisie starostka obce navrhla: p. Zuzanu Legátovú, Ing. Rastislava Švača a p.
Rastislava Múdreho
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:

8 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
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:


8 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.“

K bodu č. 3 – Správa o rekonštrukcii MŠ
- dôvodová správa bola zaslaná poslancom dopredu,
- prítomná zástupkyňa stavebného dozoru na MŠ Ing. Baginová,
- predbežný súpis prác naviac od MIGI spolu s elektrikou na cca 149 tis. eur, sú to práce ktoré boli
už vykonané,
- práce ktoré neboli zrealizované alebo boli zrealizované svojpomocne im nebudú uznané,
- celý súpis ešte prejde kontrolou,
- strecha sa ešte neriešila, minimálne ten vrch sa bude musieť nejako urobiť, prešli sme aj
bezbariérový vstup, upozornili sme na to projektantku, uvidíme do čoho nás pustia financie, aby sa
poriešil aj komín, keďže je v dezolátnom stave,
- p. Švač R.- keď bol kontrolný deň, tak sa rozprávalo, že pri stretnutí s projektantkou sa
odkonzultujú veci, ktoré neboli zahnuté v projekte, či to nebolo možné vidieť - predvídať dopredu,
- Ing. Baginová – niektoré veci nebolo možné dopredu predvídať – napr. prepadnutie podlahy,
niektoré veci uznala,
- p. starostka – projektantka uznala, že išlo o starší projekt, ktorý bol nejakým spôsob „oprášený“
a že pre krátkosť času nebolo možné samotný projekt dopracovať, čo sa týka napr. použitia lepších
materiálov, a pod., viac-menej došlo k dohode,
- p. Švač – bolo povedané, že práce napredujú v zmysle naplánovaného harmonogramu, bolo by
dobré keby poslanci vedeli čo je v harmonograme, či nie je sklz a pod.
- p. starostka – nie je žiaden sklz, všetko pokračuje tak ako má, práce napredujú,
- vyjadrila sa aj p. riaditeľka MŠ – že sa urobilo aj to, čo žiadali aby sa dodatočne spravilo, bola
prekvapená, že sa toľko urobilo, posunuli sa priečky, kompletne urobené stierky,
- rekonštrukcia kuchyne je v rámci projektu,

- p. MVDr. Slamená – je predpoklad , že ešte môže niečo „vyskočiť“, okrem toho čo doteraz
vieme?
- p. starostka – tak na to neviem odpovedať, všetko sa uvidí, keď sa otvorí strecha,
nedá sa predpokladať či ešte niečo „nevyskočí“.
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:

8 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič,Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove berie na vedomie Správu o rekonštrukcii MŠ“

K bodu č. 4 - Výstavba cestnej komunikácie Lenkava
- dôvodová správa bola poslancom zaslaná,
- p. starostka informovala poslancov, že začala reklamačné konanie so zhotoviteľom diela
„Dažďová kanalizácia pre IBV Lenkava“, v rámci ktorého bolo spoločnosti KROPAČEV s.r.o.
zaslaný list, v ktorom ich p. starostka vyzvala na bezodkladné vykonanie nápravy s odôvodnením,
že výkop do ktorého je uložené kanalizačné potrubie je vplyvom nedostatočného zhutnenia
sadnutý,
- dňa 20.3.2019 sa za prítomnosti zástupcu starostky p. Mareka Kočiša a zamestnanca obce p.
Stanislava Vašáka konala miestna obhliadka, kde bolo zo strany zhotoviteľa daný prísľub, že do
konca týždňa bude dodané potrebné kamenivo na odvrátenie hroziacich škôd,
- ale ani po tomto termíne nedošlo zo strany zhotoviteľa k náprave a to i napriek telefonickému
prísľubu a preto starostka obce dielo opakovanie reklamovala a žiadala o bezodkladnú nápravu,
- následne Ing. Kropačev doručil list, kde uviedol, že všetky stavebné práce boli realizované podľa
projektovej dokumentácie a podľa jeho vyjadrenia, obsyp zeminou bol realizovaný pre finančný
nedostatok obce, že cesta nie je stabilná aj z dôvodu prejazdu ťažkých mechanizmov,
- 10.4.2019 bol kontrolný deň za prítomnosti vedenia obce, zhotoviteľa diela, p. Babíkovej a Ing.
Babíka a p.Kellnera: došlo k predbežnej dohode, že až po tom, čo sa bude realizovať výstavba
miestnej cestnej komunikácie, bude zároveň zrealizovaný nový výkop, ktorý bude obsypaný
kamenivom a dôkladne zhutnený, to znamená, že reklamácia bude vybavená súčasne s výstavbou
miestnej komunikácie,
- zároveň na stretnutí p. Babíková, projektantka, uviedla, že pre správne fungovanie dažďovej
kanalizácie je potrebné, aby si vlastníci rodinných domov min. 50% dažďovej vody odvádzali na
vlastný pozemok, čo bude potrebné zo strany obce kontrolovať,
- starostka obce konštatovala, že obec má záujem cestnú komunikáciu zrealizovať, ale v súvislosti
s rekonštrukciou MŠ a nepredvídanými prácami naviac je potrebné hľadať ďalšie zdroje
financovania, čo je predmetom ďalších bodov tohto zasadnutia,
- občania prítomní na zasadnutí trvajú na tom, aby reklamačné práce boli urobené čím skôr, lebo
situácia je tam už neúnosná a nesúhlasia s tým, aby bola cestná komunikácia realizovaná tou istou
firmou čiže spoločnosťou Kropačev, keďže už pri prvej zákazke bol s ním problém a aj práce
neboli dobre prevedené,
- p. starostka uviedla, že je na poslancoch či sa bude ďalej s touto firmou pokračovať, alebo sa
zruší verejné obstarávanie a vyhlási sa nové, čím sa však celá realizácia stavby značne predĺži,
- p. starostka bude rozprávať s Ing. Kropačevom kedy bude práce v rámci reklamácie realizovať –
do ďalšieho zasadnutia OZ, ktoré bude 20.6.2019.

Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:

8 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič,Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
0 poslancov
0 poslancov

„ObZ v Spišskom Hrušove berie na vedomie informáciu o stave reklamačného konania IBV
Lenkava – Dažďová kanalizácia pre IBV Lenkava, v spojitosti s výstavbou cestnej komunikácie
Lenkava.“

K bodu č. 5 – Žiadosť oj poskytnutie úveru
- prítomný p. Kopáčik – finančný analytik
Finančná komisia odporúča ObZ schváliť čerpanie dlhodobého úveru vo výške 300 000 € so
splatnosťou 8 rokov na účelové investičné akcie – práce navyše pri rekonštrukcii MŠ, výstavba
cestnej komunikácie Lenkava, obnova a rekonštrukcia KD.
Obec Spišský Hrušov nie je úverovo zaťažená. Z uvedeného balíka finančných prostriedkov
by sa dofinancovali rekonštrukčné práce na MŠ, uskutočnila by sa výstavba MK na Lenkavu
a začalo by sa s obnovou budovy KD – min. vnútorná rekonštrukcia kuchyne.
Bol vykonaný predbežný prieskum trhu, podľa ktorého sa vieme dostať s úrokovou sadzbou
na úroveň 0,9 – 1,5%.
Po konzultácii s finančnou komisiou a po zvážení podmienok čerpania úveru zo strany bánk
sa dospelo k záveru, že najvýhodnejšia ponuka je od UNI CREDIT BANK nielen z krátkodobého
ale aj z dlhodobého hľadiska.
Druh úveru: municipálny úver
Výška úveru: 300 000,00 €
Splatnosť: 8 rokov
Účel úveru: financovanie investičných akcií obce:
 Dofinancovanie rekonštrukčných prác na MŠ (práce naviac) v sume 130 000 €
 Dofinancovanie vybudovania cestnej komunikácie Lenkava v sume 70 000 €
 Obnova kultúrneho domu vrátane rekonštrukcie kuchyne v sume 100 000 €
Úroková sadzba: 12 M Euribor + 0,9% p,a,
Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia, blankozmenka

a) Stanovisko hl. kontrolóra obce Ing. Františka Stanislava k zámeru obce uchádzať sa
o poskytnutie dlhodobého úveru na účelové investičné akcie obce.
-

hl. kontrolór obce Ing. František Stanislav predniesol stanovisko k zámeru obce uchádzať sa
o dlhodobý úver,
skutočné bežné príjmy obce Sp.Hrušov predchádz. rozpočt. roka 2018: 1 061 381,72 eur
60% zo skutočných bežných príjmov obce predchádz. rozpoč. roka 2018: 636 829,03 eur
dlh obce k dátumu 20.5.2019: 0,00 eur
zostatok do 60%: možnosť prijatia návratných zdrojov financovania do 636 829,03 eur
zostatok do 25 %: možnosť prijatia návratných zdrojov financovania s ročnými splátkami
do : 143 019,14 eur

-

Záver hl. kontrolóra: Obec Spišský Hrušov spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov
financovania a je vytvorený priestor na schválenie úveru vo výške 200 000,00 eur so
splatnosťou 4 roky alebo alternatívnej 300 000,00 eur so splatnosťou 10 rokov.

Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:

8 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
0 poslancov
0 poslancov

ObZ berie na vedomie.
b) Schválenie čerpania dlhodobého úveru vo výške 300 000 eur so splatnosťou 8 rokov na
účelové investičné akcie obce (práce navyše pri rekonštrukcii MŠ, výstavba cestnej komunikácie
Lenkava, obnova a rekonštrukcia kultúrneho domu).
Hlasovanie:
 Za:
 Proti:
 Zdržal sa:

6 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač
2 poslancov/ Ing. Peter Šofranko, Rastislav Šofranko
0 poslancov

ObZ schválilo.
- Poslanec Ing. Peter Šofranko a poslanec Rastislav Šofranko by súhlasil s úverom vo výške
200 000,00 eur.

K bodu č. 6 – Návrh zmeny rozpočtu obce
-

Starostka obce vyzvala účtovníčku obce p. Moniku Švačovú, aby informovala poslancov
o návrhu zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/19.

Návrh zmeny: predmetom úpravy je prijatie dlhodobého úveru vo výške 300 000,00 eur, ktoré
budú použité na investičné akcie obce v roku 2019, a to:




dofinancovanie rekonštrukčných prác na MŠ (práce naviac) v sume 130 000,00 eur,
dofinancovanie vybudovania cestnej komunikácie Lenkava v sume 70 000,00 eur,
obnova kultúrneho domu vrátane rekonštrukcie kuchyne v sume 100 000,00 eur.

Zvýšenie príjmov: - v položke rozpočtu 513 Bankové úvery KZ:52
+ 300 000,00 eur
Zvýšenie výdavkov: - oddiel 091.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou
kategória 710 Obstarávanie kapit.aktivít KZ:52
+ 130 000,00 eur
- oddiel 04.4.3. Výstavba – stavebný obvod Lenkava,
kategória 710 Obstarávanie kapit.aktivít KZ:52
+ 70 000,00 eur
- oddiel 08.2.0. Kultúrne služby/obnova KD
kategória 710 Obstarávanie kapit.aktivít KZ:52
+ 100 000,00 eur

Hlasovanie: schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/19
 Za:
6 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
2 poslancov/ Ing. Peter Šofranko, Rastislav Šofranko
ObZ schválilo.

K bodu č. 7 – Informácia k žiadosti o poskytnutie dotácie – výstavba detského ihriska
- starostka obce informovala poslancov o úspešnosti získania dotácie v rámci výzvy Podpora
rozvoja športu na rok 2019, názov projektu: Podpora rozvoja športu prostredníctvom verejne
dostupného detského ihriska vo výške 8 000,00 eur so spoluúčasťou obce vo výške 5 %
Hlasovanie: informácia
 Za:
8 poslancov/Ing.Stanislav Kavulič,Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
ObZ berie na vedomie informáciu o úspešnosti získania dotácie v rámci Výzvy na
predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019,
názor projektu: Podpora rozvoja športu prostredníctvom verejne dostupného detského
ihriska, číslo projektu PRS-1615/2019/2 vo výške 8 000 eur.

Hlasovanie: schválenie spolufinancovania projektu na základe Výzvy na predkladanie žiadosti
o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, názor projektu: Podpora
rozvoja športu prostredníctvom verejne dostupného detského ihriska, číslo projektu PRS1615/2019/2 vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu.
 Za:
8 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
ObZ schválilo.
K bodu č. 8 – Spoločný obecný úrad
- predložená dôvodová správa poslancom,
- starostka obce informovala poslancom o stave spoločného stavebného úradu, dve obce od
1.5.2019 vystúpili so spoločného stavebného úradu a to Jamník a Hincovce. Spoločný úrad teraz
tvoria obce Spišský Hrušov, Chrasť nad Hornádom, Vítkovce a Hnilec. Pracovníčka stavebného
úradu Ing. Beáta Lukáčová dala výpoveď a k 30.6.2019 už nebude zamestnankyňou SSÚ.
- poslankyňa MVDr. Slamená - kto bude prijatý na stavebný úrad?
- starostka odpovedala, že zatiaľ si vzhľadom na svoje vzdelanie vie túto agendu pokryť sama, je
na to odborne spôsobilá, všetko je v štádiu riešenia, záleží to aj od toho ako sa dohodnú s ostatnými

obcami združenými v spoločnom stavebnom úrade, po rokovaní s ostatnými starostami obcí sa
dohodli, že zatiaľ si budú stavebnú agendu zabezpečovať samostatne
- poslankyňa MVDr. Slamená – čiže sa spoločný stavebný úrad ruší?
- starostka – v podstate nemáme človeka, ktorý by túto agendu vykonával, je otázne ako sa ostatné
obce k tejto problematike postavia, máme rozrobené nejaké úkony, ktoré potrebujeme prezistiť, na
to aby sme vedeli či spoločný stavebný úrad končí ako taký alebo budeme fungovať samostatne
alebo spoločne tak ako doteraz, ale už s iným zamestnancom. Starostka obce uviedla, že spôsob
akým sa doteraz viedol SSÚ je neefektívny a nevyhovujúci a ona s tým nesúhlasí a nevyhovuje jej
to, pretože v konečnom dôsledku je zaňho zodpovedná ona a je to nehospodárne a neefektívne.
- p.Švač – prečo to doteraz fungovalo a naraz to nefunguje, a pracovníčka dá výpoveď, nie je tu len
osobný problém?
- starostka – nie je za tým nič osobné, niektoré obce dali výpoveď zo spoloč.stavebného úradu
a niektoré nie, ale pre mňa je takéto fungovanie SSÚ neprijateľné.

Hlasovanie:
 Za:

 Proti:
 Zdržal sa:

8 poslancov/Ing.Stanislav Kavulič,Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
0 poslancov
0 poslancov

ObZ berie na vedomie správu o fungovaní spoločného obecného úradu.

K bodu č. 9 – Revízia knižnice
- uchádzanie sa o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia na doplnenie knižničného fondu
a knižničnú infraštruktúru, v rámci toho je potrebné vykonať revíziu knižničného fondu,
- p. MVDr. Slamená – oboznámila poslancov so stavom a fungovaním knižnice a o možnosti
fungovania knižnice v budúcnosti, organizovanie rôznych výstav, súťaží, zaujímavých akcií, aby
sme dostali detí od počítačov ku knihám a vrátili ich späť do života detí,
- výška dotácie 5 000,00 eur

Hlasovanie: schválenie vykonania revízie knižničnho fondu Obecnej knižnice Sp.Hrušov
 Za:

 Proti:
 Zdržal sa:
ObZ schválilo.

8 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
0 poslancov
0 poslancov

Hlasovanie: hlasovanie za spolufinancovanie projektu v rámci žiadosti o poskytnutie
dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške 5% z požadovanej sumy, max. 250 eur
 Za:

 Proti:
 Zdržal sa:
ObZ schválilo.

8 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
0 poslancov
0 poslancov

K bodu č. 10 – Folklórne slávnosti Spišský Hrušov 2019 a fungovanie FS Brižečky
- prišli zástupcovia z FS Brižečky: p. Sedlák, p. Gurčíková J. vedúca FS Brižečky Ing. A.Šutyová sa
ospravedlnila,
-uviedli, že nemajú priestory na skúšanie, roky to takto fungovalo, že tam chodili pravidelne a mali
kľúče od KD a nebol nikdy problém,
- starostka sa nebráni tomu, aby chodili cvičiť do KD, ale potrebuje vedieť kedy tam pôjdu, keďže
v KD sa konajú rôzne akcie, ľudia si za prenájom zaplatia a preto je potrebné, aby bol KD
pripravený na odovzdanie,
- dohodli sa, že ak pôjdu skúšať do KD zavolajú na OcÚ pani M. Smikovej alebo p. Jarmile
Tkáčovej a ona im príde otvoriť,
- je vyprataná aj miestnosť v priestoroch OcÚ – hospodárske budovy, kde budú môcť tiež skúšať,
- Folklórne slávnosti sa budú konať 30.6.2019, folklórna skupina – Ing. Šutyová zabezpečí program
a autobusy, o statné sa postará a zabezpečí obec

Hlasovanie:
 Za:

 Proti:
 Zdržal sa:

8 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
0 poslancov
0 poslancov

ObZ berie na vedomie.

K bodu č. 11 – Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
Predniesol hl. kontrolór obce Ing. F. Stanislav. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti č.
01/2019/OcZ je prílohou tejto zápisnice.
I. Kontrola plnenia rozpočtu obce za r.2018: nebolo zistené prekročenie ročného rozpočtu vo
výdavkoch na akejkoľvek úrovni funkčnej klasifikácie ani na úrovni kategórií ekonomickej
klasifikácie.
II. Kontrola uznesení za rok 2018: podľa predložených zápisníc zo šiestich rokovaní ObZ.
Uznesenia nesplnené alebo v plnení: Uz.č.15/18 a č.16/18 zo dňa
11.6.2018 a Uz.č. 3/17 zo dňa 22.2.2017

Hlasovanie:
 Za:

 Proti:
 Zdržal sa:

8 poslancov/Ing. Stanislav Kavulič, Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
0 poslancov
0 poslancov

ObZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti č.
01/2019/OcZ zo dňa 14.5.2019.

K bodu č. 12 – Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní šatstva
- pri cintoríne je umiestnený kontajner na zber použitého šatstva,
- bol doručený mail, kde firma zastúpená Ľubomírom Ludvíkom, uviedla, že sa zmenil koncový
spracovateľ, týmto sa ruší pôvodná zmluva a je potrebné uzatvoriť novú zmluvu s novými
podmienkami, je už za to aj poplatok 180 eur ročne s tým, že pozemok im poskytneme bezodplatne,
a za poriadok okolo kontajnera má byť zodpovedná obec
- vzhľadom na to, že je umiestnený na nevhodnom mieste a je tam okolo neho stále neporiadok,
zmluvu by obec už neuzatvárala,
- zber šatstva by sme v našej obci vyriešili iným spôsobom, napríklad burzou šatstva

Hlasovanie: neschválenie uzatvorenia Zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní
s použitým šatstvom medzi obcou Spišský Hrušov a spoločnosťou Ľubomír Ludvik
WINDOORS, so sídlom Ľ.Štúra 489/9, Svidník, IČO: 37655264 predmetom ktorej je
zber a preprava zložiek komunálneho odpadu
 Za:

 Proti:
 Zdržal sa:

8 poslancov/Ing.Stanislav Kavulič,Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav
Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Ing. Peter Šofranko, Rastislav
Šofranko, Ing. Rastislav Švač
0 poslancov
0 poslancov

ObZ schválilo.

K bodu č. 13 - Rôzne
- starostka obce informovala o výsledkoch výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ
v Sp.Hrušove: 3 kandidátky: Mgr. Justína Pravlíková, Mgr. Daniela Samoľová, Mgr. Marcela
Bilpuchová,
- za riaditeľku ZŠ bola zvolená Mgr. Marcela Bilpuchová
- o slovo požiadal občan p. Ján Medvec, ktorý sa pýta prečo je to tak, prečo nebola zvolená Mgr.
Samoľová, keď roky robí pre ZŠ, deti aj obec, deti ju majú radi, organizuje rôzne športové súťaže,
pripravuje deti na prvé sv. prijímanie, nacvičila divadelné predstavenie a pod.,
- občania ho zastavujú, že s výsledkami nesúhlasia, že by na tom mieste chceli vidieť Mgr.
Samoľovú, aby sa spísala petícia, ktorú aj spíše a prinesie, aby sa to prejednalo.

K bodu č. 14 – Interpelácie poslancov

K bodu č. 15 – Záver
V závere starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová poďakovala všetkým prítomným za účasť
na zasadnutí.

Overovatelia:
MVDr. Ivana Slamená
Rastislav Šofranko

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

Zapísala: Monika Švačová

JUDr. Adriana Tkáčová
starostka obce
V Spišskom Hrušove, 27.5.2019

