
 
 

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2016 
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 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti za šk.rok 2015/2016-ZŠ. 
6. Schválenie Zmluvy o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí. 
7. Schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019. 
8. Žiadosť o finančný príspevok na hokejovú ligu. 
9. Rozpočtové opatrenie. 
10. Predaj pozemku. 
11. Rôzne. 
12. Záver.     

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

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 
 
     Zasadnutie OZ otvorila zástupkyňa starostky obce Ing. Andrea Šutyová, ktorá ospravedlnila 
starostku obce z neúčasti na zasadnutí OZ zo zdravotných dôvodov.  
 
K bodu č. 2 
 
  Zasadnutie OZ viedla zástupkyňa starostky obce Ing. Andrea Šutyová. Zástupkyňa starostky 
obce Ing. Andrea Šutyová predniesla program zasadnutia OZ a dala ho schváliť. 
 
Hlasovanie za schválenie programu zasadnutia OZ dňa 13.12.2016: 
Hlasovanie: prítomní:       7 poslancov/: RNDr. Lídia Brázová, , Ing. Andrea Šutyová 
       Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, ,  Anna  
                                                             Fiľová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský 
                    Za:                 7 poslancov 
                    Proti:              0 poslancov 
Poslanci schválili program zasadnutia OZ. 
Uz.61/16 
 
 



 
 

 
K bodu č. 3 
      
  Overovatelia: V. Krupský, R. Šofranko 
  Návrhová komisia: A. Fiľová, M. Strella 
Hlasovanie: prítomní:       7 poslancov / RNDr. Lídia Brázová,,  Ing. Andrea Šutyová 
       Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella,,  Anna  
                                                             Fiľová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský 
 
                    Za:                7 poslancov 
                    Proti:              0 poslancov 
    Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.  
Uz.62/16 
 
K bodu č.4 
  
 Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia zo 7.11.2016 č.55-60/16.  
 
 
K bodu č.5 
19.05 hod. prišiel poslanec J. Sedlák 
  

Schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti za šk.rok 2015/2016-ZŠ. 

 
- Správu mali poslanci k nahliadnutiu, taktiež bola prerokovaná za zasadnutí Rady školy 
ZŠ, ktorej členmi sú aj poslanci OZ.  
 

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov / RNDr. Lídia Brázová, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová 
       Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, ,  Anna  
                                                             Fiľová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský 
 
                    Za:                 8 poslancov 
                    Proti:              0 poslancov 
 
  Poslanci schválili Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 
2015/2016-ZŠ. 

UZ.63/16 
 
K bodu č. 6  

 
Schválenie Zmluvy o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí. 
 

- vysvetlil hl. kontrolór obce Ing. František Stanislav, 
- je kontrolórom vo viacerých obciach – 10 obcí, 
- touto zmluvou sa zabezpečuje koordinovaným a koncepčným spôsobom výkon kontrolnej činnosti 
jednotlivých zúčastnených obcí a to v súlade s platnou právnou úpravou, vyjadruje vôľu 
jednotlivých obcí spoločne zabezpečovať výkon zákonných povinností na svojom území 
prostredníctvom jednej a tej istej osoby Ing. Františka Stanislava, hl. kontrolóra viacerých obcí, 
- uzatvára sa na obdobie 6 rokov, 
- sú uvedené konkrétne podmienky, účel zmluvy, doba trvania zmluvy, rozvrhnutie prac. času, 
spôsob financovania  a súlad s ostatnými obcami. 



 
 

 
Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov / RNDr. Lídia Brázová, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová 
       Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella,  Anna  
                                                             Fiľová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský 
 
                    Za:                 8 poslancov 
                    Proti:              0 poslancov 
                  
 
Poslanci schválili Zmluvu o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí. 

Uz.64/16 
   
 
K bodu č. 7  
  

Schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019. 
 

- Správu predniesol hl. kontrolór obce Ing. František Stanislav 
- Návrh viacročného rozpočtu je zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v súlade so 
zákonom č. 586/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niekt. Zákonov v niektorých neskorších predpisov, bol zverejnený dňa 28.11.2016 na úradnej tabuli 
obce a webovej stránke obce, v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred schválením. 
Zostavený návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 schvaľuje OZ. Príjmy a výdavky rozpočtov na 
roky 2018 a 2019 nie sú záväzné. 
- celkovo je rozpočet zostavený ako vyrovnaný vo výške 1 016 503 €, 
- bežné príjmy sú vo výške 918 131 €, kapitálový 0 €, príjmy z finančných operácii 98 372 €, 
- bežné výdavky sú vo výške 895 503 €, kapitálové výdavky 121 000 €, výdavky finančných 
operácii 0 €, 
- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový s prebytkom 22 628 €,  kapitálový rozpočet je 
schválený ako schodkový so schodkom – 121 000 €, finančné operácie sú 98 372 € 
- Schodok kapitálového rozpočtu bude v súlade s §10 ods. 7 zákona krytý zostatkami finančných 
prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania a prebytkom bežného 
rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. 
- Podstatnú časť bežných príjmov obce tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb 389 463 € vo 
výške očakávanej skutočnosti r. 2016. Transfery v rámci verejnej správy na rok 2017 je 
rozpočtovaná vo výške 442 823 € z toho: 

- ZŠ: 412 068 €  
- MŠ-predškoláci: 1 845 € 
- Matrika: 4 103 € 
- REGOB/register obyvateľov: 416 € 
- Register adries: 9 € 
- Dotácia  na SSÚ zo ŠR: 4 875 € + príspevok obcí: 8 767 € 
- Dotácia z UPSVa R-§50j, §54/príspevok na podporu miestnej a reg. zamest. : 10 740 € 
 
 
- Kapit. výdavky  sú navrhnuté vo výške 121 000 € 
Tvorí ho: -  5% spoluúčasť na stavbe Vodovod, kanalizácia Lenkava vo výške 50 000 €  
                 - 5% spoluúčasť na stavbe Miestnej komunikácie Lenkava vo výške 20 000 € 

           - 5% spoluúčasť  na podanom projekte Obnova MŠ vo výške 40 000 €  
           -  na Kolumbárium: 5 000 € 
           -  na výstavbu alebo rekonšt. MK, rigolov z dotácie MF vo výške 6 000 €  

 



 
 

- Finančné operácie príjmové sú vo výške  98 372 €. 
tvorí ich: - prevod prostriedkov z peňažných fondov vo výške 42 372 € (12 372+30 000) 
                - prevod nevyčerpanej dotácie z MF na MK vo výške 6 000 € 
                - bankové úvery krátkodobé vo výške 50 000 €, ktorý sa použije na 5%  
                   spoluúčasť na projektoch  
 
- Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet zriadených rozpočtových organizácii: 
                          Rozpočet ZŠ vo výške: 412 068 € + ŠKD vo výške 12 400 € 
                          Rozpočet RO: Múzeum regionálnej kultúry – Mariaška vo výške  5 000 €. 

 
- Do rozpočtu je zapracovaná dotácia na činnosť OKŠ vo výške 5 000 € a príspevok na lyžiarsky 
výcvik pre deti ZŠ/8.ročník vo výške 1 300 €.       
 
Hlavný kontrolór obce Ing. František Stanislav odporúča OZ v Spišskom Hrušove návrh rozpočtu 
na roky 2017 – 2019 schváliť. 

 
 

OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019. 
 

Pripomienky k návrhu:  
- Ing. Kavulič: prečo boli navýšené prostriedky na 610 Mzdy a platy na obci? 
M. Švačová, účtovníčka – počíta sa s navýšením prostriedkov o 4% zo zákona + zvýšenie 
úväzku upratovačky. 
- Ing. Kavulič :  čo zahŕňa Opatrovateľská služba? 
M. Švačová – sú tam rozpočtované fin.prostriedky na mzdu opatrovateľky v prípade schválenej 
žiadosti na opatrovanie, vzhľadom na to, že máme schválené aj VZN  o poskytovaní sociálnych 
služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby 
- Ďalšie pripomienky neboli. 
 
 
- OZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019. 

UZ. 
 
 

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov / RNDr. Lídia Brázová, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová 
       Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, ,  Anna  
                                                             Fiľová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský 
 
                    Za:                 8 poslancov 
                    Proti:              0 poslancov 

 
 
Poslanci schválili Rozpočet na roky 2017-2019 s tým, že rozpočty na roky 2018, 2019 nie sú 
záväzné.  

Uz.65/16 
 
 
Pridelenie dotácie z rozpočtu obce pre OKŠ vo výške 5 000 € 
 

Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov / RNDr. Lídia Brázová, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová 
       Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, ,Anna  
                                                             Fiľová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský 



 
 

 
                    Za:                 8 poslancov 
                    Proti:              0 poslancov 

 
Poslanci schválili poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre  Obecný klub 
športovcov v Spišskom Hrušove vo výške 5 000 €. 
 
Uz.č.66/16 

 
K bodu č. 8 
 

Žiadosť o finančný príspevok na hokejovú ligu. 
- poslanci súhlasia s podmienkou, že sa členovia hokejovej ligy budú zúčastňovať pri príprave 
klziska vobci. 

 
Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov / RNDr. Lídia Brázová, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová 
       Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, ,  Anna  
                                                             Fiľová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský 
 
                    Za:                 8 poslancov 

  Proti:              0 poslancov 
 

Prítomní poslanci schválili finančný príspevok vo výške 350 € na štartovné do hokejovej ligy 
v Spišských Vlachoch na sezónu 2016/2017 s tým, že tieto prostriedky sú podmienené brigádou 
členov hokejovej ligy pri príprave klziska v obci. 
 
Uz.č.67/16 
 
K bodu č. 9 
 

Rozpočtové opatrenie. 
 

- účtovníčka M. Švačová oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 11/16, v ktorom boli 
zapracované zmeny v príjmovej a výdajovej časti rozpočtu a taktiež aj rozpočtu ZŠ.  
- rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. 
 
 
 
Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov / RNDr. Lídia Brázová, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová 
       Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, ,  Anna  
                                                             Fiľová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský 
 
                    Za:                 8 poslancov 
                    Proti:              0 poslancov 

 
Poslanci schválili Rozpočtové opatrenie č.11/16. 
Uz.68/16 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
K bodu č. 10 
 
            Predaj pozemku. 
- ide znova o žiadosť p. Kleinovej o čom sme hovorili na minulom OZ , kedy p. Kleinová žiadala 
znížiť cenu z 10  € na 3 € za m2. 
 
Väčšina poslancov sa zhodla na tom, že uznesenie č. 18/16 zo 7.4.2016, kde bola stanovená cena pri 
predaji pozemkov obce za cenu 10,00 €/m2 zostáva v platnosti. Preto aj cena pri predaji pozemku 
pre p.Kleinovú je taktiež 10,00 € za m2.  
 
 
Hlasovanie: prítomní:       8 poslancov / RNDr. Lídia Brázová, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová 
       Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, ,  Anna  
                                                             Fiľová, Rastislav Šofranko, Vincent Krupský 
 
                    Za:                 5 poslancov / RNDr. Lídia Brázová, Ján Sedlák, Ing. Andrea Šutyová 
        Milan Strella,  Vincent Krupský                                                       
 
                    Proti:             3  poslancov /Ing Stanislav Kavulič, Rastislav Šofranko, Anna Fiľová 
 
 
Poslanci schválili, že cena pri predaji pozemku pre p. Máriu Kleinovú zostáva 10,00 € za m2. 
 
 
Uz.69/16 
 
 
K bodu č. 11 
 
 

Rôzne: 
 
1. Minulý týždeň bola p. starostka v Košiciach, ohľadom projektov. Na r. 2017 máme 3 

strategické projekty: voda + kanál Lenkava, cesta Lenkava a oprava MŠ. Výzva na MŠ 
mala byť v jeseni ale je preložená na marec 2017, kde sa budeme uchádzať o fin. 
prostriedky z EÚ. Výzva na vodu, kanál bola najprv vyhlásená, ale potom ju zrušili, tak 
sa uvidí čo bude v r.2017. Na cestu zatiaľ výzva nie je – projekty máme, dokončuje sa 
územné konanie a stavebné povolenie, práve o ceste sa najviac diskutovalo, pretože sa 
tam nečrtá žiadna výzva  na obecné cesty iba na cesty II. a III. Triedy. 
 

2. Oprava KD sa skomplikovala s tým, že strop bol v havarijnom stave a ukázali a aj iné 
skutočnosti, ktoré spôsobujú, že strop môže zatekať v dôsledku, že strecha nemá 
paropriepustnú zábranu a nastáva vyzrážanie vody na plechu v zimných mesiacoch , 
počkáme do jari ako sa to bude vyvíjať a uvidíme, či nebudeme musieť vymeniť aj 
strechu. Fasáda sa dokončí na budúci rok. 
 

3. V novembri bol urobený audit obce za rok 2015. 
                  - Správu o vykonaní auditu individuálnej a konsolidovanej závierky za  rok 2015 

    poslanci berú na vedomie. 
 



 
 

4. Otázka M.Kočiša: Kedy sa plánuje odkanalizovanie obecných budov a to kultúrneho 
domu, zdravotného strediska a Jednoty? Na túto otázku dá odpoveď p. starostka na 
najbližšom zasadnutí OZ. 
 
 

 
K bodu č. 12 
 

V závere sa zástupkyňa starostky obce Ing. Andrea Šutyová poďakovala prítomným 
poslancom za účasť na zasadnutí. 
 
 
Overovatelia: 
 
           Vincent Krupský                                   ............................................. 
 
           Rastislav Šofranko                                ............................................. 
 
 
 
Zapísala: M. Švačová 
 
 
 
                                                                                                        Elena Franková 
                                                                                                         starostka obce 
 
V Spišskom Hrušove, 13.12.2016  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

U Z N E S E N I E 
zo  zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2016 

 
Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová,  Ján Sedlák,  Ing Andrea Šutyová       
          Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella,  Vincent Krupský, Anna  
                               Fiľová, Rastislav Šofranko 
 
Uznesenie č.61/16 

OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 13.12.2016 s týmto programom:  
1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie. 
4. Kontrola plnenia uznesení. 
5. Schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti za šk.rok 2015/2016-ZŠ. 
6. Schválenie Zmluvy o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí. 
7. Schválenie Návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019. 
8. Žiadosť o finančný príspevok na hokejovú ligu. 
9. Rozpočtové opatrenie. 
10. Predaj pozemku. 
11. Rôzne. 
12. Záver.     

 
 
Uznesenie č. 62/16 

OZ schvaľuje za overovateľov  V. Krupského, R. Šofranka a návrhovú komisiu M. Strellu, 
A. Fiľovú. 

 
 

Uznesenie č. 63/16 
OZ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 

šk.rok 2015/2016-ZŠ. 
 

  
Uznesenie č. 64/16 
OZ schvaľuje Zmluvu o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí. 

 
 

Uznesenie č. 65/16 
            OZ schvaľuje Rozpočet na roky 2017-2019 s tým, že rozpočty na roky 2018, 2019 nie sú 
záväzné.  
 

 
Uznesenie č. 66/16 
           OZ poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre  Obecný klub športovcov 
v Spišskom Hrušove vo výške 5 000 €. 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. 67/16 
 OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 350 € na štartovné do hokejovej ligy 
v Spišských Vlachoch na sezónu 2016/2017 s tým, že tieto prostriedky sú podmienené brigádou 
členov hokejovej ligy pri príprave klziska v obci. 
 
Uznesenie č. 68/16 
 OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.11/16. 
 
 
Uznesenie č. 69/16 
 OZ schvaľuje, že cena pri predaji pozemku pre p. Máriu Kleinovú zostáva 10,00 € za m2. 
 
 
Uznesenie č. 70/16 

OZ berie na vedomie: 
 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Spišský Hrušov na 

roky 2017 až 2019. 
 Správu o vykonaní auditu individuálnej a konsolidovanej závierky za  rok 2015. 

  
 

 
 
 
V Spišskom Hrušove,  13.12.2016                
 
 
 

                        Elena Franková 
                                                                                               starostka obce                                                         


