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U Z N E S E N I E  č.15 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrušove zo dňa 20.09.2021 
 

 

UZNESENIE č.1 

K bodu 1: OTVORENIE – Návrhová komisia 

Hlasovanie:  ZA:  8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Rastislav Múdry, Branislav Kunzo, Milan Strella.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 
 

UZNESENIE č. 2 

K bodu 1: OTVORENIE – Overovatelia zápisnice 

Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ určuje za overovateľov zápisnice: Jaroslav Mikolaja a MVDr. Ivanu Slamenú.“. 
T: ihneď        Z: starostka obce 
        
UZNESENIE č. 3 

K bodu 1: OTVORENIE - Program zasadnutia 

Hlasovanie:   ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 
 

UZNESENIE č. 4 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 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 výpožičke 
Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje  uzatvorenie „Zmluvy o výpožičke“ medzi obcou Spišský Hrušov a p. Jánom 
Kantorom, rod. Kantor, bytom Spišský Hrušov 347, predmetom ktorej bude bezodplatná výpožička 
budovy vodojemu na pozemku registra C, č. parcely 880/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
548 m2 na dobu neurčitú pod podmienkou zveľadenia budovy vodojemu na vlastné náklady a násl. 
vytvorenia Apidomčeka, ktorý bude slúžiť ako relaxačné centrum poskytujúce oddych obyvateľom obce 
i širšej verejnosti.“ 
T: 31.12.2021        Z: starostka obce   
 
UZNESENIE č. 6 

K bodu 3: Nakladanie s majetkom obce – Obchodná verejná súťaž 
Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ berie na vedomie výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov vo vlastníctve 
obce, k.ú. Spišský Hrušov, parcela registra E č. 1158/37 – orná pôda s výmerou 5 699 m2, č.  1170/29 
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– orná pôda s výmerou 5 748 m2, č. 1170/44 – orná pôda s výmerou 5 730 m2, č. 1170/53 – orná pôda 
s výmerou 5 759 m2.“  
T: ihneď        Z: starostka obce  
 

UZNESENIE č. 7 

K bodu 3: Nakladanie s majetkom obce – Obchodná verejná súťaž 
Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
 „ObZ schvaľuje prenájom pozemkov vo vlastníctve obce, k.ú. Spišský Hrušov, parcela registra E č. 
1158/37 – orná pôda s výmerou 5 699 m2, č.  1170/29 – orná pôda s výmerou 5 748 m2, č. 1170/44 – 
orná pôda s výmerou 5 730 m2, č. 1170/53 – orná pôda s výmerou 5 759 m2 (predmet nájmu) 
a schvaľuje uzatvorenie  „Nájomnej zmluvy“ medzi obcou Spišský Hrušov a p. Jaroslavom Žifčákom, 
rod. Žifčák, nar. 24.4.1974,bytom Spišský Hrušov 139 za cenu 35,00 eur/ha/rok, na dobu určitú – 10 
rokov, na účel pestovania EKO plodín.“  
T: 31.12.2021        Z: starostka obce   
 
UZNESENIE č. 8 

K bodu 3: Nakladanie s majetkom obce – zrušenie uznesenia 
Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ ruší Uznesenie č. 9/8 zo dňa 9.3.2020, ktorým bol schválený zámer predať pozemok v k.ú. obce 
Spišský Hrušov, parcela registra C, č. parcely 217/9 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 118 m2 
pre spoločnosť Bio–plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, IČO: 36 183 628.“  

T: ihneď        Z: starostka obce  
 

UZNESENIE č. 9 

K bodu 3: Nakladanie s majetkom obce – schválenie zámeru predaja pozemkov Bio-plus, s.r.o. 
Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje zámer predať pozemky v k.ú. obce Spišský Hrušov a to:  
pozemok parcela registra C, č. KN 217/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2, 
pozemok parcela registra C, č. KN 217/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 
pozemok parcela registra C, č. KN 217/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, 
pozemok parcela registra C, č. KN 217/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, 
pozemok parcela registra C, č. KN 217/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, 
pre spoločnosť Bio–plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, IČO: 36 183 628, , so sídlom Spišský Hrušov 195, 
zastúpenej Ing. Martinou Nemcovou, konateľkou spoločnosti, za cenu 10,00 eur/1m2, v súlade 
s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že: 

- prevádzané pozemky sa priestorovo nachádzajú v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti, 
ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Bio-plus s.r.o. a stavby súp. č. 373 – predajňa a sklad  
obalov, 

- o pozemky sa spoločnosť dlhodobo stará (kosia, zabezpečujú udržiavanie čistoty, zimnú 
údržbu); 

- prevádzané pozemky obec nepotrebuje na plnenie svojich úloh.  
T: 31.12.2021        Z: starostka obce 
 
UZNESENIE č. 10 

K bodu 3: Nakladanie s majetkom obce – schválenie zámeru predaja pozemkov G. Pajerchinová 
Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje zámer predať pozemok parcela registra E 91235 – zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 97 m2 pre p. Gabrielu Pajerchinovú, rod. Košíková, dátum nar.  21.12.1972, bytom 
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Družstevná 250/64, 059 42 Gerlachov v podiele ½ v pomere k celku a pre p. Miroslava Košíka, rod. 
Košík, bytom Spišský Hrušov č. 29, 053 63 Spišský Hrušov, dátum nar. 6.7.1963 v podiele  ½ v pomere 
k celku, za cenu 10,00 eur/1m2, v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho 
v tom, že: 

- prevádzaný pozemok je súčasťou dvora rodinného domu, 
- prevádzaný pozemok je súčasťou parcely tvoriacej celok s rodinným domom súp. č. 29, 
- prevádzaný pozemok obec nepotrebuje na plnenie svojich úloh.  

T: 31.12.2021        Z: starostka obce 
 
UZNESENIE č. 11 

K bodu 4: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti  
Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 02/2021/OcZ 
a Správu o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 2020.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce   
  
UZNESENIE č. 12 

K bodu 5: Rôzne – Vianočné osvetlenie 

Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje kúpu vianočného osvetlenia pre potreby obce.“  
T: 31.12.2021        Z: starostka obce 

 
UZNESENIE č. 13 

K bodu 5: Rôzne – Zmena rozpočtu 

Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 podľa predloženého návrhu.“ 
T: ihneď        Z: starostka obce 
      
UZNESENIE č. 14 

K bodu 5: Rôzne – Vstup do projektu 

Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 

„ObZ schvaľuje zámer obce uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19, Kód 
výzvy: IROP – PO7-SC77-2021-75 vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR, Prioritná os 7: REACT – 
EÚ, Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, typ kultúrnej 
inštitúcie „Kultúrne zariadenia“ a „Knižnice“ a začatie procesu realizácie projektu „Modernizácia 
kultúrneho domu v obci Spišský Hrušov“ a „Modernizácia priestorového a funkčného vybavenia 
knižnice“ .“ 
T: 11.11.2021        Z: starostka obce 
 
UZNESENIE č. 15 

K bodu 5: Rôzne – Vstup do projektu „Modernizácia kultúrneho domu v obci Spišský Hrušov“ 

Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 
 

„ObZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu s názvom: 
„Modernizácia kultúrneho domu v obci Spišský Hrušov“ vo výške 5% z celkových oprávnených 
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výdavkov rozpočtu projektu a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu 
v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR na predkladanie žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii 
v súvislosti s pandémiou COVID-19, Kód výzvy: IROP – PO7-SC77-2021-75, Prioritná os 7: REACT 
– EÚ, Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.“ 
 

UZNESENIE č. 16 

K bodu 5: Rôzne – Vstup do projektu „Modernizácia priestorového a funkčného vybavenia 

knižnice“ 

Hlasovanie:  ZA: 8   PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 
 
„ObZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu s názvom: 
„Modernizácia priestorového a funkčného vybavenia knižnice“ vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov rozpočtu projektu a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu 
v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR na predkladanie žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii 
v súvislosti s pandémiou COVID-19, Kód výzvy: IROP – PO7-SC77-2021-75, Prioritná os 7: REACT 
– EÚ, Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.“ 
T: 11.11.2021        Z: starostka obce 
 
UZNESENIE č. 17 

K bodu 5: Rôzne – Dotácia KSK z programu TERRA INCOGNITA 

Hlasovanie:  ZA: 4   PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 4 = neschválené 

 
„ObZ schvaľuje zámer obce uchádzať sa o poskytnutie dotácie/účelových finančných prostriedkov 
z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe TerraIncognita podľa VZN č. 9/2011 
v platnom znení, Oblasť poskytnutia dotácii: Podpora infraštruktúra s dôrazom na zvýšenie 
atraktívnosti Košického kraja, Opatrenie: 2.2. Veľké rozvojové projekty.“ 
T: 24.10.2021        Z: starostka obce 
      
 

 
Rastislav Múdry   ..signed............................................ 
 
Branislav Kunzo   ....signed.......................................... 
 
Milan Strella    ......signed........................................ 
 
 
 
 
Starostka obce podpísala celé znenie uznesenia dňa .20.9.2021........................ . 
 
 
 
 
 
 
        .......signed.......................................... 
              JUDr. Adriana Tkáčová 

      starostka obce 


