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U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrušove zo dňa 12.12.2022 

 
UZNESENIE č. 9/2022 
K bodu 2: Voľba overovateľov a návrhovej komisie 
Hlasovanie:  ZA: 7    PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 2 

„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove určuje za overovateľov zápisnice:  p. Adrianu Vojtušovú   
a  p. Matúša Švača .“ 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č. 10/2022 
K bodu 2: Voľba overovateľov a návrhovej komisie  
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení MVDr. Ivana 
Slamená, p. Zuzana Legátová a p. Marek Kočiš.“      
T: ihneď         Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č. 11/2022 
K bodu 3: Schválenie programu 
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 
podľa predloženého návrhu.“ 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č.12/2022 
K bodu 3: Schválenie programu 
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove schvaľuje doplnenie programu rokovania obecného 
zastupiteľstva o bod Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský 
rok 2021/2022, ktorý bude doplnení do programu ako bod 6, ostatné body sa automaticky posúvajú..“ 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č.13/2022 
K bodu 4: Kontrola uznesení  
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.“ 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č. 14/2022 
K bodu 5: Voľba hlavného kontrolóra obce 
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 
„ObZ  v Spišskom Hrušove  

konštatuje   

a) že voľba kontrolóra Obce Spišský Hrušov sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s uznesením 
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrušove č. 9 z 23.9.2022, 

b) že prihlásenými kandidátmi na voľbu hlavného kontrolóra boli: 
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Ing. František Stanislav a JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M., ktorí splnili všetky podmienky 
voľby a náležitosti uznesenia č. 9 z 23.9.2022,  

volí 

do funkcie hlavného kontrolóra Obce Spišský Hrušov Ing. Františka Stanislava na obdobie od 
01.01.2023 do 31.12.2028, 

 určuje 

 pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce vo výške 0,15 (15%), 
 

UZNESENIE č. 15/2022 
K bodu 5: Voľba hlavného kontrolóra obce 
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove schvaľuje Zmluvu o zriadení funkcie hlavného kontrolóra 
viacerých obcí.“ 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č. 16/2022 
K bodu 6: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok      
                 2021/2022 
Hlasovanie:   ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2021/2022.“ 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č. 17/2022 
K bodu 7: Žiadosť o preplatenie dovolenky bývalej starostky obce 
Hlasovanie:   ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky za 
rok 2022 bývalej starostke obce JUDr. Adriane Tkáčove  za 21 dní..“ 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č.18/2022 
K bodu 8: Poverenie starostu obce zastupovaním v OOCR Slovenský raj-Spiš  
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove schvaľuje zmenu zástupcu obce Spišský Hrušov ako člena 
OOCR Slovenský raj – Spiš v osobe starostu obce: Mgr. Mareka Filipa.“ 
T: ihneď        Z: starosta obce 
       
UZNESENIE č. 19/2022 
K bodu  9: Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2022 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské 
a reštauračné odpady 
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné 
odpady a kuchynské a reštauračné odpady.“ 
T: ihneď        Z: starosta obce 
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UZNESENIE č. 20/2022 
K bodu 10: Zriadenie komisií ObZ, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií  
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
A.  Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove zriaďuje päťčlennú Finančnú komisiu ako svoj stály 
poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove vymedzuje úlohy Finančnej komisie takto : 
- prejednávať návrh rozpočtu obce a jeho zmeny 
- prejednávať správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce a predkladá písomné stanoviská pre 
rokovania OZ. 
- prejednáva návrh všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch 
- prejednáva prijatie návratných zdrojov financovania 
- dohliada na hospodárenia a nakladanie s majetkom obce 
- prejednáva návrh na predaj majetku obce 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č. 21/2022 
K bodu 10: Zriadenie komisií ObZ, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií  
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove vymedzuje zloženie Finančnej komisie z poslancov 
obecného zastupiteľstva takto : 
- predseda : Mgr. Daniela Samoľová 
- členovia : Zuzana Legátová, Adriana Vojtušová, Marek Kočiš a Mgr. Peter Bodnár 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č. 22/2022 
K bodu 10: Zriadenie komisií ObZ, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií  
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
A.  Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove zriaďuje Komisiu školstva, kultúry, športu 
a sociálnych vecí ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán 

B. Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove vymedzuje úlohy Komisie školstva, kultúry, športu 
a sociálnych vecí takto : 
- prerokováva a vyjadruje sa k materiálom pripravovaným na rokovanie OZ v oblasti školstva, 
kultúra, športu a sociálnych vecí 
- vyjadruje sa k návrhom na financovanie školy a školských zariadení v zriaďovacej kompetencii obce 
- navrhuje, spoluorganizuje a zabezpečuje kultúrno-spoločenské prehliadky a športové podujatia 
- iniciuje spoločenské, kultúrne a športové akcie v obci vo vlastnej réžií, alebo v spolupráci s okolitými 
obcami. 
- navrhuje spoluorganizovanie a zabezpečuje kultúrne, spoločenské a športové podujatia súvisiace 
s oblasťou školstva 
- navrhuje finančné zabezpečenie oblasti športu v rozpočte obce pre kalendárny rok a dozerá na 
efektívne využitie prostriedkov 
- berie na vedomie žiadosti o posúdenie odkázanosti občanov na sociálnu službu 
- predkladá na návrhy na riešenie občanov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, občanov, ktorí potrebujú 
sociálnu pomoc, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. 
- prerokúva žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci 
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- plní ďalšie úlohy súvisiace s riešením konkrétnych otázok v uvedených oblastiach 
T: ihneď        Z: starosta obce  
 
UZNESENIE č. 23/2022 
K bodu 10: Zriadenie komisií ObZ, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií  
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove vymedzuje zloženie  Komisie školstva, kultúry, športu 
a sociálnych vecí z poslancov obecného zastupiteľstva takto : 
- predseda : Mgr. Peter Bodnár 
- členovia : MVDr. Ivana Slamená, Branislav Kunzo, Matúš Švač a Rastislav Múdry 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č. 24/2022 
K bodu 10: Zriadenie komisií ObZ, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií  
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
A.  Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove zriaďuje päťčlennú Komisiu životného prostredia 
a správy majetku obce ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán 

B. Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove vymedzuje úlohy Komisie životného prostredia a správy 
majetku obce takto : 
- navrhuje a podieľa sa na hodnotení dopravnej situácie v obci 
- vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v obci, ale aj v extraviláne obce 
a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania 
- vyjadruje sa k zimnej údržbe a čisteniu obce 
- vyjadruje sa k nakladaniu s odpadom na území obce v zmysle zákona o odpadoch 
- zajíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území obce v zmysle cestného 
zákona 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č. 25/2022 
K bodu 10: Zriadenie komisií ObZ, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií  
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove vymedzuje zloženie  Komisie životného prostredia a správy 
majetku obce z poslancov obecného zastupiteľstva takto : 
- predseda : Adriana Vojtušová 
- členovia : Rastislav Múdry, MVDr. Ivana Slamená, Mgr. Peter Bodnár a Matúš Švač 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č. 26/2022 
K bodu 10: Zriadenie komisií ObZ, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií  
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
A.  Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove zriaďuje päťčlennú Komisiu na ochranu verejného 
poriadku a verejného záujmu ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. 
B.  Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove vymedzuje úlohy Komisie na ochranu verejného 
poriadku a verejného záujmu obce takto : 
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- sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne riešenia na jeho zlepšenie 
- po konzultácií so starostom obce spolupracuje so štátnymi orgánmi  a organizáciami pôsobiacimi 
v oblasti ochrany verejného poriadku  
- plní úlohy v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcii verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
UZNESENIE č. 27/2022 
K bodu 10: Zriadenie komisií ObZ, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií  
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove vymedzuje zloženie  Komisie na ochranu verejného 
poriadku a verejného záujmu z poslancov obecného zastupiteľstva takto : 
- predseda : Zuzana Legátová 
- členovia : MVDr. Ivana Slamená, Marek Kočiš, Branislav Kunzo a Matúš Švač 
T: ihneď        Z: starosta obce 
 
 
UZNESENIE č. 28 /2022 
K bodu 11: Správa z auditu účtovnej a konsolidovanej závierky k 31.12.2021 
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove berie na vedomie „Správu audítora k individuálnej a 
konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2021.“ 
T: ihneď        Z: starosta obce  
 
 
UZNESENIE č. 29/2022 
K bodu 12: Schválenie uznesenia k odvádzaniu odpadových vôd a zásobovaniu pitnou vodou  
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove schvaľuje, že zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie 
odpadových vôd občanom a tretím osobám zaraďuje do hlavnej činnosti, a preto tieto činnosti sa pre 
účely daňových režimov nepovažujú za podnikanie ani za zdaniteľné osoby pre daň z pridanej hodnoty.“ 
T: ihneď        Z: starosta obce  
 
UZNESENIE č. 30/2022 
K bodu 13: Správa z vykonaných kontrol hl. kontrolóra obce 
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch 
kontrolnej činnosti.“ 
T: ihneď        Z: starosta obce 
               
UZNESENIE č. 31/2022 
K bodu 13:  Úprava rozpočtu 
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
„ObZ v Spišskom Hrušove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 podľa predloženého návrhu.“ 
T: ihneď        Z: starosta obce 
                                                                                                               M.Švačová, účtovníčka 
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UZNESENIE č. 32/2022 
K bodu 14:  Úprava rozpočtu 
Hlasovanie:   ZA: 0   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 podľa 
predloženého návrhu. 
T: ihneď        Z: starosta obce 
                                                                                                               M.Švačová, účtovníčka 
 
UZNESENIE č. 33/2022 
K bodu 13:  Úprava rozpočtu 
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
„Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 10/2022 podľa 
predloženého návrhu. 
T: ihneď        Z: starosta obce 
                                                                                                               M. Švačová, účtovníčka 
UZNESENIE č. 34/2022 
K bodu 13:  Úprava rozpočtu 
Hlasovanie:   ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„Obecné  zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove schvaľuje použitie prostriedkov fondu rozvoja obce na 
bežné výdavky po 15.12.2022 v zmysle rozpočtového opatrenia č. 10/2022. 
T: ihneď        Z: starosta obce 
                                                                                                               M. Švačová, účtovníčka 
 
                                                                                                                
 
 
V Spišskom Hrušove dňa  12.12.2022 
 
Návrhová komisia: 
 
MVDr. Ivana Slamená       .............................................. 
 
Zuzana Legátová     .............................................. 
 
Marek Kočiš                                                         ............................................. 
 
 
 
Starosta obce podpísal celé znenie uznesenia dňa  15.12.2022 
       
 
 
        ................................................. 
                     Mgr. Marek Filip 
                        starosta obce 


