
 
 

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.6.2017 
v Spišskom Hrušove 

 
 

P r o g r a m  
                    

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie. 
4. Kontrola plnenia uznesení. 
5. Schválenie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2016. 
6. Správa č. 2/2017 o výsledku kontroly hl.kontrolóra – plnenie 

uznesení OZ na rok 2016.  
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský 

Hrušov na obdobie II.polroku 2017. 
8. Prejednanie žiadosti o zrušenie automatov. 
9. Predaj pozemkov – žiadosť. 
10.Úprava rozpočtu. 
11.Rôzne. 

         12.Záver.   
 
 
 Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
    Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová, Patrik Rapavý, 
   Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský  
                                   Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák 
                                                             

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a jej vyvesením na miestnej 
tabuli v zmysle Zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. 
     
 
 K bodu č. 1 
 
     Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov. 
 
 
K bodu č. 2 
 
  Starostka obce predniesla program zasadnutia OZ a dala ho schváliť.    
 
Hlasovanie za schválenie programu zasadnutia OZ dňa 30.6.2017 
Hlasovanie: prítomní:       6 poslancov/: RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová, , 
                               Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský  
                                                                Ján Sedlák 



 
 

                 Za:                 6 poslancov 
                    Proti:              0 poslancov 
Poslanci schválili program zasadnutia OZ. 
 
 
K bodu č. 3 
      
  Overovatelia: RNDr.L. Brázová,  V.Krupský 
  Návrhová komisia: M. Strella, R. Šofranko 
Hlasovanie: prítomní:       6 poslancov: RNDr. Lídia Brázová, , Ing. Andrea Šutyová, 
         Rastislav Šofranko, Milan Strella, 
                                                               Ing. Stanislav Kavulič, J. Sedlák 
 
                    Za:               6 poslancov 
                    Proti:            0 poslancov 
    Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.  
 
 
K bodu č.4 
  
 Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia zo 7.4.2017 č.13-14/17 sú splnené.  
 
 
K bodu č.5 
- prišiel Ing. Kavulič o 18.05 
  
Schválenie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2016. 
 
- starostka obce vyzvala hl.kontrolóra obce, aby predniesol svoje stanovisko k záverečnému účtu 
obce Sp. Hrušov za rok 2016/ viď. príloha zápisnice, 
- obec spracovala údaje v s súlade s rozpočtovými pravidlami, záverečný účet bol zverejnený podľa 
zákona, 
- v záverečnom účte sú zhrnuté údaje o plnení rozpočtu, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave 
a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov, 
- neboli zistené zásadné nedostatky, 
- odporúčanie kontrolóra schváliť záverečný účet bez výhrad. 
                         

 
a) OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 
2016. 
 
 
b) Schvaľovanie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov  za rok 2016 
 
Hlasovanie: prítomní:  7 poslancov:   RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová,,  
                           Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský  
                                                            Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák 
                      Za:              7 poslancov 
                      Proti:           0 poslancov 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili celoročné hospodárenie obce Spišský Hrušov za rok 2016 
bez výhrad. 

Uznesenie č. 17/17 



 
 

c) Vysporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2016: 
 
Prebytok rozpočtu za rok 2016 v sume 122 829,79 eur zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, pričom časť prebytku vo výške 
62 238,83 eur sa v priebehu roka použila na splátky istiny úveru. Rozpočtový prebytok je potom 
60 590,96 eur, ktorý bol ďalej podľa § 16 ods.6 zákona upravený o nevyčerpané účelovo určené 
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočt. roku zo ŠR v sume 260,22 eur na prenesený 
výkon št. správy v školstve a nevyčerpané prostriedky  vo výške 6 000,00 eur určené na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií.  
 
Hlasovanie: prítomní:  7 poslancov:   RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová,,  
                           Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský  
                                                            Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák 
                      Za:              7 poslancov 
                      Proti:           0 poslancov 
Prítomní poslanci schvaľujú vysporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2016. 
 

Uznesenie č. 18/17 
 
d) Poslanci berú na vedomie: 
Zostatok k 31.12.2016: Rezervný fond: 0,00 € 
                                            Fond rozvoja obce: 20 150,20 € 
                                            Sociálny fond: 1 019,32 € 
 
e) Schválenie prevodu zostatku peňažných prostriedkoch na účtoch a v pokladnici 
k 31.12.2016 vo výške 53 233,91 €:  do rezervného fondu: 8 366,22 € /10% 
                                do fondu rozvoja obce: 75 295,97 € /22 221,80 je už v schválenom rozpočte 
 
Hlasovanie: prítomní:  7 poslancov:   RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová,,  
                           Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský  
                                                            Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák 
                      Za:              7 poslancov 
                      Proti:           0 poslancov 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili  prevod zostatku peňažných prostriedkoch na účtoch 
a v pokladnici k 31.12.2016 do rezervného fondu: 5 434,00 € /10% 
                                             do fondu rozvoja obce: 47 799,91 € 
 
Uznesenie č. 19/17 
 
f) Použitie prostriedkov FRO a RF na kapitálové výdaje a odstránenie havarijného 
stavu majetku obce  v roku 2017. 
 
Hlasovanie: prítomní:  7 poslancov:   RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová,,  
                           Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský  
                                                            Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák 
                      Za:              7 poslancov 
                      Proti:           0 poslancov 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili  použitie prostriedkov FRO a RF na kapitálové výdaje 
a odstránenie havarijného stavu majetku obce  v roku 2017. 
 
Uznesenie: 20/17 
 



 
 

K bodu č. 6  
 
Správa č. 2/2017/OcZ o výsledkoch kontrolnej činnosti hl.kontrolóra: /viď. príloha 
 
I. Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2016. 
- predniesol hl. kontrolór Ing. František Stanislav  
- zápisnice z 8 rokovaní OZ, uznesenia od 1/16 do 70/16 
- kontrola bola zameraná na plnenie uznesení OZ, ktorými boli uložené úlohy, schválené povinnosti 
alebo uznesenia žiadajúce, zvlášť s určenými termínmi plnenia 
- uznesenia v plnení: č.20/16 zo dňa 7.4.2016 a súvisiace uznesenia č.38/16 z 30.6.2016 a č.69/16 
z 13.12.2016 

 
II. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými z rozpočtu obce so zameraním 
na školský klub detí za rok 2016. 
- predniesol hl. kontrolór Ing. František Stanislav 
- činnosť klubu začala dňa 1.9.2015 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR 
- nedostatok: zriaďovacia listina ZŠ nebola ku dňu zaradenia klubu do siete upravená – doplniť 
zriaďovaniu listinu ZŠ v spolupráci so zriaďovateľom 
- príjmy šk. klubu: mesačný príspevok nebol uhrádzaný v súlade s VZN č. 3/2015 – zosúladiť 
termín úhrady príspevku so všeobecne záväzným nariadení obce č. 3/2015 
- výdavky šk. klubu: výdavky boli uhrádzané v súlade so schváleným rozpočtom a účelom 
 

Poslanci berú na vedomie. 
 

K bodu č. 7  
  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie II.polroku 2017 
 
- predniesol hl.kontrolór obce 
- neboli žiadne námietky ani požiadavky 
 
Hlasovanie: prítomní:  7 poslancov:   RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová,,  
                           Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský  
                                                            Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák 
                      Za:              7 poslancov 
                      Proti:           0 poslancov 
 
Poslanci schvaľujú  Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra  na obdobie 2. pol.2017 a po 
a poverujú  hl.kontrolóra na vykonanie týchto kontrol. 
 
Uz.č.21/17 
 
 
K bodu č. 8 
-poslanec Rapavý 18.23.hod. 
 
Prejednanie žiadosti o zrušenie automatov 
 
- poslanci boli oboznámení so žiadosťou a jej dôvodmi 
- 30% podpisov – petícia 
 
Poslanci berú na vedomie. 

 



 
 

K bodu č. 9 
 
Predaj pozemkov – žiadosť. 
 

1. Žiadosť pani Marty Lačnej, Sp. Hrušov č.238 – odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 
zastavané plochy a záhrada o výmere 27m2,  
- predaj cez osobitný zreteľ  
- schválenie zámeru 

 
Hlasovanie: prítomní:  8 poslancov:   RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová,,  
                           Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský  
                                                            Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, Patrik Rapavý 
                      Za:               8 poslancov 
                      Proti:           0 poslancov 
 
 
Poslanci v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schválili zámer  previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Spišský Hrušov: 
 
- časť parcely KN-E č. 71126/1 – vodné plochy, ktorá je podľa geometrického plánu  č.32/2017 
vyhotoveného geodetom Ing. Jurajom Fabianom, Klčov 137, úradne overeným 31.5.2017 Správou 
katastra Spišská Nová Ves, označená ako diel č. 1 o výmere 26 m2, ktorý bol pričlenený k pozemku 
registra KN-C parcelné číslo 209/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 950 m2 
a diel č. 2 o výmere 1 m2, ktorý bol pričlenený k pozemku registra KN-C č. 209/2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2, odčlenená z parcely KN-E č. 71126/1 z celkovej 
výmery 70 m2 na LV č. 1, 
 
do výlučného vlastníctva  Marty Lačnej, rod. Sonogovej, trvale bytom Spišský Hrušov č. 238, 
za kúpnu cenu 10 EUR/1m2. 
 
UZ.č.22/17 
 
 

2. Žiadosť p. Jozefa Švača, Sp.Hrušov č. 307 – odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 
parcelné číslo 764 o výmere 145 m2 
- cez predmetný pozemok vedie prístupová cesta k jeho rodinnému domu, o pozemok sa 
roky stará a udržuje ho, investoval tam už nemalé finančné prostriedky 
- predaj cez osobitný zreteľ 
- schválenie zámeru 

 
Hlasovanie: prítomní:  8 poslancov:   RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová,,  
                           Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský  
                                                            Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák, Patrik Rapavý 
                      Za:               8 poslancov 
                   Proti:           0 poslancov 
 
Poslanci v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schválili zámer  previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Spišský Hrušov: 
- parcela KN-C č. 764 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 145 m2, ktorá  je vedená na LV č. 1 
do výlučného vlastníctva Jozefa Švača, trvale bytom Spišský Hrušov č. 307, za kúpnu cenu  
10 EUR/1m2. 
 
 UZ.č.23 



 
 

K bodu č. 10 
 
Úprava rozpočtu:  
- OZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 2/17 z 22.3.2017/viď. príloha 
 
Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 3/17 
- viď. Príloha 
- navýšenie príjmov: podielové dane, dotácia šk. stravovanie, prenájom pozemkov 
- úprava vo výdavkoch: navýšenie mzdových prostriedkov – odchodné, odstupné, dohody kosenie, 
tovary a služby, presun fin. prostriedkov ZŠ – odchodné, odstupné 
- celkové príjmy : 1 041 604,58 € 
- celkové výdaje:  1 041 604,58 € 
 
Hlasovanie: prítomní:  8 poslancov:   RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová,,  
                           Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský  
                                                            Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák 
                      Za:               8 poslancov 
                   Proti:           0 poslancov 
 
Poslanci schválili Rozpočtové opatrenie č. 3/17, celkové príjmy : 1 041 604,58 € 
a celkové výdaje:  1 041 604,58 €. 
  
UZ č.24/17 
 
 
K bodu č. 11 
 
Rôzne: 
- KD je už dokončený, 
- projekt na MŠ ešte nebol vyhodnotený – nie sú ešte výsledky, 
- Folklórne slávnosti tohto roka nebudú, 
- Hasičské preteky – veľmi pekne pripravené,  
- dorastenci postúpili do 3. ligy, 
- dňa 22.7.2017 na ihrisku sa uskutoční nohejbalový turnaj, ktorý organizuje ako každý rok 
p.M.Gurčík. 
 
 
K bodu č. 12 

 
V závere starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí. 

 
Overovatelia: 
 
           RNDr. Lídia Brázová                           ............................................. 
 
           Vincent Krupský                                  ............................................. 
 
Zapísala: M. Švačová 
 
 
                                                                                                       Elena Franková 
                                                                                                         starostka obce 
V Spišskom Hrušove, 30.6.2017 



 
 

U Z N E S E N I E 
zo  zasadnutia OZ konaného dňa 30.6.2017 

 
 
Prítomní poslanci: :  RNDr. Lídia Brázová, Ing. Andrea Šutyová, Patrik Rapavý, 
   Rastislav Šofranko, Milan Strella, Vincent Krupský  
                                   Ing. Stanislav Kavulič, Ján Sedlák 
 
Uznesenie č. 15/17 

OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 7.4.2017 s týmto programom:  
1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie. 
4. Kontrola plnenia uznesení. 
5. Schválenie Záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2016. 
6. Správa č. 2/2017 o výsledku kontroly hl.kontrolóra – plnenie uznesení OZ na rok 2016.  
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na obdobie 

II.polroku 2017. 
8. Prejednanie žiadosti o zrušenie automatov. 
9. Predaj pozemkov – žiadosť. 
10.Úprava rozpočtu. 
11.Rôzne. 

            12.Záver.   
 
Uznesenie č. 16/17 
OZ schvaľuje za overovateľov: RNDr.L. Brázovú,  V. Krupského a za návrhovú komisia: M. Strellu, 
R. Šofranka. 

 
 

Uznesenie č. 17/17 
OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Spišský Hrušov za rok 2016 bez výhrad. 
 
 
Uznesenie č. 18/17 
OZ schvaľuje vysporiadanie prebytku rozpočtu za rok 2016: 
 
Prebytok rozpočtu za rok 2016 v sume 122 829,79 eur zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, pričom časť prebytku vo výške 
62 238,83 eur sa v priebehu roka použila na splátky istiny úveru. Rozpočtový prebytok je potom 
60 590,96 eur, ktorý bol ďalej podľa § 16 ods.6 zákona upravený o nevyčerpané účelovo určené 
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočt. roku zo ŠR v sume 260,22 eur na prenesený 
výkon št. správy v školstve a nevyčerpané prostriedky  vo výške 6 000,00 eur určené na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií.  
 
Uznesenie č. 19/17 
OZ schvaľuje prevod zostatku peňažných prostriedkoch na účtoch a v pokladnici k 31.12.2016 do 
rezervného fondu: 5 434,00 € /10% 
do fondu rozvoja obce: 47 799,91 € 
 
 
Uznesenie č. 20/17 
OZ schvaľuje použitie prostriedkov fondu rozvoja obce a rezervného fondu na kapitálové výdaje 
a odstránenie havarijného stavu majetku obce  v roku 2017. 



 
 

Uznesenie č. 21/17 
OZ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra  obce Spišský Hrušov na obdobie 2. 
pol.2017 a  poverujú  hl.kontrolóra na vykonanie týchto kontrol. 
 
 
Uznesenie č. 22/17 
OZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov schválili zámer  previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Spišský 
Hrušov: 
 
- časť parcely KN-E č. 71126/1 – vodné plochy, ktorá je podľa geometrického plánu  č.32/2017 
vyhotoveného geodetom Ing. Jurajom Fabianom, Klčov 137, úradne overeným 31.5.2017 Správou 
katastra Spišská Nová Ves, označená ako diel č. 1 o výmere 26 m2, ktorý bol pričlenený k pozemku 
registra KN-C parcelné číslo 209/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 950 m2 
a diel č. 2 o výmere 1 m2, ktorý bol pričlenený k pozemku registra KN-C č. 209/2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2, odčlenená z parcely KN-E č. 71126/1 z celkovej 
výmery 70 m2 na LV č. 1, 
 
do výlučného vlastníctva  Marty Lačnej, rod. Sonogovej, trvale bytom Spišský Hrušov č. 238, 
za kúpnu cenu 10 EUR/1m2. 
 
Uznesenie č. 23/17 
OZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov schválili zámer  previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Spišský 
Hrušov: 
- parcela KN-C č. 764 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 145 m2, ktorá  je vedená na LV č. 1 
do výlučného vlastníctva Jozefa Švača, trvale bytom Spišský Hrušov č. 307, za kúpnu cenu  
10 EUR/1m2. 
 
Uznesenie č. 24/17 
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/17: celkové príjmy : 1 041 604,58 € 
a celkové výdaje:  1 041 604,58 €. 
 
 
OZ berie na vedomie: 

 Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016. 
 Zostatok k 31.12.2016: Rezervný fond: 0,00 €, Fond rozvoja obce: 20 150 €, 

                        Sociálny fond: 1 019,32 €. 
 Správu č. 2/2017/OcZ o výsledkoch kontrolnej činnosti hl.kontrolóra. 
 Žiadosť o zrušenie automatov. 
 Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 2/17 z 22.3.2017. 

 
 
 
 
V Spišskom Hrušove,  30.6.2017                

 
 
 
 
                        Elena Franková 

                                                                                               starostka obce                                                         


