
Zápisnica z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 9.11.2020 v Spišskom Hrušove 

 

P r o g r a m rokovania 
  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Nakladanie s majetkom obce  

4. Integrovaná územná stratégia 

5. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ 

6. Voľba členov Rady školy 

7. Rôzne 

8. Interpelácie poslancov 

9. Záver 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prítomní poslanci: Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Ing. Rastislav Švač, Ing. Peter Šofranko, 

Ing. Stanislav Kavulič, MVDr. Ivana Slamená 

 

Ospravedlnení: Milan Kočiš, Rastislav Múdry, Rastislav Šofranko 

   

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: 17.00 hod. 

Koniec zasadnutia:18.00 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 6 poslancov ObZ a obecné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. 

 

Za zapisovateľku starostka obce určila pracovníčku OcÚ  p. Moniku Švačovú.  

 

Do návrhovej komisie starostka obce navrhla: Mareka Kočiša a Ing. Stanislava Kavuliča 

 

Hlasovanie: 

• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ schválilo návrhovú komisiu v zložení: Marek Kočiš a Ing. Stanislav Kavulič. 

 

Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla: MVDr. Ivanu Slamenú a Zuzanu Legátovú 

 

Hlasovanie: 

• Za:   6 poslancov / Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

•   

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ schválilo overovateľov zápisnice v zložení: MVDr. Ivana Slamená a Zuzana Legátová. 



 

Schválenie programu zasadnutia ObZ: 

Starostka obce prečítala program zasadnutia a dala ho schváliť. 

Hlasovanie: 

• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko, MVDr. Ivana Slamená     

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ schválilo program rokovania podľa predloženého návrhu.. 

 

 

Vypustenie bodu 6. Voľba členov Rady školy:  vzhľadom na to, že delegovaní členovia z ObZ boli do Rady 

školy zvolení počas celého funkčného obdobia ObZ.  

Hlasovanie: 

• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

•  

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ schválilo vypustenie bodu 6 z programu rokovania. 

 

 

K bodu č. 2  - Kontrola plnenia uznesení 
 

Starostka obce skonštatovala, že Uznesenia 1 -20  predchádzajúceho ObZ sú splnené alebo sú v plnení. 

 

Hlasovanie: 

• Za:   6 poslancov / Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

•  

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

K bodu č. 3 - Nakladanie s majetkom obce 
 

1. Investičný zámer 

 

Na predchádzajúcom zastupiteľstve bola Uznesením č. 13 schválená návratná finančná výpomoc vo 

výške 27 641,00 eur z Ministerstva financií SR. Podmienkou použitia finančných prostriedkov je ich použite 

do konca roka 2020 vrátane vecného i finančného vyúčtovania. Z uvedeného dôvodu starostka navrhla 

použitie finančných prostriedkov na investičnú akciu s názvom „Spevnené plochy pri MŠ Spišský Hrušov“, 

ktorý zahŕňa úpravu komunikácie pri vchode (vjazde) do ŠJ uložením zámkovej betónovej dlažby 

a obrubníkov, a vytvorenie chodníka pre peších popri oplotení MŠ, ktorý obyvatelia obce dlhodobo vyžívajú. 

Vytvorením chodníka spájajúceho dve časti obce zjednodušíme obyvateľom spojenie vrchnej a spodnej časti. 

Zároveň sa upraví vstup do školskej jedálne, ktorý je v tomto čase v nevyhovujúcom stave. V rámci projektu 

sa tiež ráta s výmenou brány a bráničky pre peších, ako aj osadením bráničky pri bezbariérovom vstupe do 

MŠ. Tiež sa počíta s uložením odvodňovacieho žľabu. Dodávateľ prác bude úspešný uchádzač podľa 

výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

Hlasovanie: Schvaľovanie investičného zámeru obce „Spevnené plochy pri MŠ Spišský Hrušov“. 

• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

•  



• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ schválilo. 

2. Účel použitia NFP 

 

Hlasovanie: Schvaľovanie účelu použitia návratnej finančnej výpomoci vo výške 27 641,00 eur zo strany 

Ministerstva financií SR na investičný zámer obce Spevnené plochy pri MŠ Spišský Hrušov“. 

• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

• Proti:  0 poslanocov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ schválilo. 

 

 

3. Zmena rozpočtu 

 

- s RO starostky obce č. 7/20 z 24.9.2020 oboznámila poslancov M. Švačová, účtovníčka obce 

- predmetom úpravy bolo zapracovanie do rozpočtu: dotácie z UPSVaR/§50j a §54 na základe preplatených 

žiadostí, zmena rozpočtu  ZŠ na základe oznámení o úprave fin. prostriedkov z OÚ Košice, ostatné presuny 

v menšom rozsahu v rámci oddielov a kategórii podľa rozpisu.  

 

Celkové príjmy: 1 463 012,31 € 

Celkové výdaje: 1 463 012,31 € 

 

Hlasovanie: RO č. 7/20 

• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

•  

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 7 podľa predloženého návrhu.. 

 

 

- s RO č. 8/20 z 9.11.2020 oboznámila poslancov M. Švačová, účtovníčka obce 

- predmetom úpravy zvýšenia rozpočtu na strane výdavkov je: 

• realizácia investičného zámeru obce Spevnené plochy pri MŠ Spišský Hrušov, ktorý bude 

realizovaný z  návratnej finančnej výpomoci z MF SR v  súvislosti s výpadkom dane z príjmu 

fyzických osôb za rok 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 27 641,00 €. 

 

• vzhľadom na to, že sa rozhodlo o realizácii investičného zámeru, ktorý nebol v rozpočte obce, 

muselo dôjsť k poníženiu rozpočtu na oddiely MŠ v sume 11 342,69 €, oddiely ŠJ v sume 5 576,04 

€, oddiely staroba v sume 722,27 € a na oddiely verejné osvetlenie v sume 10 000,00 €. 

 

Celkové príjmy: 1 463 012,31 € 

Celkové výdaje: 1 463 012,31 € 

 

Hlasovanie: RO č. 8/20 

• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

•  

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 8 podľa predloženého návrhu. 

 



4. Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb 

 

Na základe zákona o Kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z. a Vyhlášky úradu podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah 

bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy s účinnosťou od 30.06.2020 majú obce 

ako prevádzkovateľ základnej služby povinnosť vykonať potrebné technické zabezpečenie IT prostredia a 

siete a vypracovať povinnú dokumentáciu s tým spojenú.  

Uvedená spoločnosť nám zabezpečí technické zabezpečenie IT prostredia a siete podľa vyhlášky 179/2020 

Z. z. a poskytneme nám komplexné poradenstvo týkajúce sa problematiky Kybernetickej bezpečnosti, 

vypracuje povinnú dokumentáciu a implementuje potrebné úkony pre splnenie zákonných povinnosti.  Po 

celú dobu platnosti zmluvy budú kontrolovať zmeny v legislatíve .  

V prípade, že prevádzkovatelia základných služieb alebo poskytovatelia digitálnych služieb porušia 

povinnosti alebo inak nedodržiavajú požiadavky stanovené zákonom o Kybernetickej bezpečnosti, NBÚ 

môže uložiť pokuty od 300 eur až do výšky 300 000 eur. 

 

Hlasovanie:Schvaľovanieuzatvorenia Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní služieb na zabezpečenie 

kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom diela BM PROTECT s.r.o., IČO: 

53068947, zastúpenou p. Petrom Mlynárom, konateľom spoločnosti. 
• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

•  

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ schválilo 

 

K bodu č. 4 – Integrovaná územná stratégia 
 

V súčasnosti prebiehajú na celom Slovensku, a aj v regióne KSK, procesy tvorby partnerstva 

a tvorby Integrovaných územných stratégií (IÚS), ktorých súčasťou budú rozvojové integrované územné 

investície definované pre špecifickejšie etablované územia kraja. Takými územiami môžu byť funkčné 

územia miest  so svojim min. bezprostredne susediacim okolím obcí (spoločné katastrálne hranice).  

Priamo susediacimi  obcami mesta Spišská Nová Ves sú obce Smižany, Iliašovce, Harichovce, Odorín. 

Lieskovany, Markušovce, Teplička, Hnilčík, Mlynky a z malej časti Hnilec. Ďalšími obcami, ktoré môžu 

vytvárať funkčné územie mesta Spišská Nová Ves a spoločne využívať zdroje pre rozvoj územia  sú všetky 

obce etablované v MAS Miloj Spiš spolu 23 (viď. príloha mapa): 

Betlanovce, Hrabušice, Letanovce, Spišské Tomášovce, Arnutovce, Smižany, Iliašovce , Harichovce, 

Danišovce, Odorín, Lieskovany, Markušovce, Teplička, Jamník, Matejovce nad/Hornádom, Chrasť nad 

Hornádom, Spišský Hrušov, Hincovce, Vítkovce, Olcnava, Hnilčík, Hnilec a Mlynky. 

Podľa platnej metodiky sa jedná o územný mestský rozvoj (UMR), ktorý musí spĺňať minimálne kritéria pre 

definovanie UMR , ktorými sú: 

• jedná sa o jedno z vybraných centier mestských regiónov v súlade s Koncepciou územného rozvoja 

Slovenska,  

• územie s min. 40 tisíc obyvateľmi ( minimálne jedno jadrové mesto a jeho susediace obce) 

• spoločný rozvojový dokument - spoločné PHRSR, 

• deklarovanie  spolupráce na základe Zmluvy o spolupráci. 

Medzi mestom Spišská Nov Ves  a okolitými obcami organizovanými v rámci MAS Miloj Spiš, o.z. bolo 

v roku 2017 podpísané Memorandum o spolupráci, ktorého vecný i časový rámec stále platí. 

Mesto Spišská Nová Ves  spolu s ďalšími obcami je aktívny členom Združenia Mikroregiónu Slovenský raj 

v predmetnom území,  je významných členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj& Spiš. 

Pre uvedené územie sú vypracované a realizované rozvojové dokumenty platné pre časti predmetného 

územia: 

- Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ako mesta, tak všetkých obcí, 



- Stratégie rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 – 2023 (2025), 

- Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu 2015 – 2020. 

Mesto Spišská Nová Ves ako líder rozvoja nie len svojho, ale širšieho územia Spiša si uvedomuje povinnosti 

a zodpovednosti v plánovaní a implementácii spoločnej stratégie, ktorá bude súčasťou regionálnej stratégie, 

pri tvorbe spoločného rozvojového dokumentu, pri nastavení partnerskej komunikácie a rozhodovania pri 

jeho realizácii min. v najbližšom programovom období EÚ 2021 – 2027 (2030).   

Mesto a obce na svojom prvom stretnutí k možnosti UMR prejavili záujem o spoluprácu a etablovanie 

takéhoto územia. Pre jeho vykreovanie je ešte potrebné konečné stanovisko MIRRI SR a budú ešte potrebné 

rokovania  a schválenie Zmluvy o spolupráci  na úrovni všetkých zastupiteľstiev – mesta a obcí v jeho okolí. 

Hlasovanie: 

• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

•  

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ berie na vedomie príležitosť vytvorenia funkčného územia mesta Spišská Nová Ves spolu 

s obcou Spišský Hrušov a ďalšími okolitými obcami, ako aj možnosti a podmienky  spoločného 

plánovania a realizácie rozvoja UMR v programovom období EÚ 2021 -2027 (2030) 

 

 

Hlasovanie: 

• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

•  

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

 

K bodu č. 5–Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ 
 

- doplnenie rokovacieho poriadku kopírujúc súčasnú situáciu a návrh pre hlasovanie per rollam 

 

Hlasovanie: 

• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

•  

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ  schválilo. 

 

 

K bodu č. 6–Voľba členov Rady školy - vypustený 
   

 

K bodu č. 7 –Rôzne 
 

1. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 v MŠ 

- ObZ malo materiál zaslaný k preštudovaniu 

 

Hlasovanie: 

• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

• Proti:  0 poslancov 



• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ  schválilo. 

 

2. Zoznam členov DHZ  obce  – 10 členov podľa predloženého návrhu 

 

Hlasovanie: 

• Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

•  

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ  schválilo. 

 

3. Príbeh Marka – poskytnutie finančného daru vo výške  50,00 € ako finančnú pomoc pri 

nadštandardnej liečbe pre Marka spoločnosti Pierott, n.o., Prešov 

 
Hlasovanie: 

• Za:   6 poslancov / Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

•   

• Proti:  0 poslancov 

• Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ  schválilo. 

 

K bodu č. 8 – Interpelácie poslancov  
 

1. Ing. Švač – angličtina v 1. ročníku – aby to nebolo formou krúžku, rodičia majú záujem, aby sa to 

dostalo do ZŠ, poslanci sú s tým stotožnení a túto myšlienku podporujú. 

P. starostka uviedla, že je to potrebné predniesť na Rade školy – členmi sú aj poslanci. 

 

2. Ing. P. Šofranko – návrh na ranný ŠKD 

P. starostka – je to v kompetencii ZŠ, Rada školy  

 

K bodu č. 9 – Záver 
 

V závere starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová poďakovala všetkým prítomným za účasť na 

zasadnutí. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

MVDr. Ivana Slamená ............................................. 

 

Zuzana Legátová           ............................................. 

 

 

Zapísala: Monika Švačová   

 

 

                                                                                                         JUDr. Adriana Tkáčová 

 starostka obce 

 

 

 

V Spišskom Hrušove, 9.11.2020 


