Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2021 v Spišskom Hrušove
Program rokovania
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Nakladanie s majetkom obce
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné
odpady a kuchynské a reštauračné odpady
5. Dodatok č. 10 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ
a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
6. Rozpočet obce na rok 2022 – 2024
7. Nízkouhlíková stratégia obce Spišský Hrušov – 2030
8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok
2020/2021
9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok
2020/2021
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci:
Ospravedlnení:

MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry, Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj,. Marek Kočiš
Rastislav Šofranko, Ing. Stanislav Kavulič

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: 16.30 hod.
Koniec zasadnutia: 19:30 hod.
Uznesenie č. 1
K bodu 1: OTVORENIE – Návrhová komisia
Starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová otvára zasadnutie obecného zastupiteľstva privítaním
poslancov a hostí.
Konštatuje, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov ObZ a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku určuje: Bc. Zdena Pavlovská, pracovníčka OcÚ.
Do návrhovej komisie starostka obce navrhuje: Zuzana Legátová, Marek Kočiš, Jaroslav Mikolaj
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
,,ObZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Zuzana Legátová, Marek Kočiš, Jaroslav Mikolaj.“

Uznesenie č. 2

K bodu 1: OTVORENIE – Overovatelia zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhuje: Milana Strellu a Rastislava Múdreho.“
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
„ObZ určuje za overovateľov zápisnice: Milana Strellu a Rastislava Múdreho“.

Uznesenia č. 3
K bodu 1: OTVORENIE – Program zasadnutia
Starostka obce číta program rokovania a následne ho dáva schváliť.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
,,ObZ schvaľuje program rokovania“.

Uznesenie č. 4
K bodu 1: OTVORENIE – Program zasadnutia
Starostka obce číta doplnenie programu zasadnutia:
 bod 9 určila ako bod 3 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ za školský rok 2020/2021
 bod 8 určila ako bod 4 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
MŠ za školský rok 2020/2021
 bod 5 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. polroku 2022,
 bod 6 – Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020,
 bod 7 – Zmena rozpočtu 2021.
Zástupca starostky Marek Kočiš doplňuje program rokovania bodom 14 „Odmeny“.
Starostka obce dáva hlasovať doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj,. Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ schvaľuje doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva takto:
3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok
2020/2021
4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok
2020/2021
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1.polroku 2022
6. Správa audítora ku individuálne a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020
7. Zmena rozpočtu 2021
14. Odmeny.“

Uznesenie č. 5
K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení

Starostka obce konštatuje, že Uznesenia z predchádzajúceho ObZ sú splnené alebo sú v plnení.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
,, ObZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Uznesenie č. 6
K bodu č. 3: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za
školský rok 2020/2021
Starostka obce vyzýva k slovu riaditeľku ZŠ Spišský Hrušov Mgr. Marcelu Bilpuchovú, ktorá
konštatuje, že ich zastihlo ťažké obdobie s ktorým nikto nerátal. Prinieslo im pozitívne i negatívne
zmeny. Z hľadiska pozitívnej stránky konštatuje, že deti sa učili byť samostatnejšími, ale bolo to
zaťažujúcejšie pre ich rodičov. Rušili sa každoročné akcie kvôli pandemickým opatreniam.
Negatívny vplyv dopadol aj pre učiteľov, pretože museli prijať zmeny a prejsť kurzami technológií
(dištančné vzdelávanie).
Bez diskusie.
Starostka obce ďakuje riaditeľke za ich celoročnú prácu v dnešnej situácii.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
,,ObZ berie na vedomie „Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za
školský rok 2020/2021.“

Uznesenie č. 7
K Bodu 4: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský
rok 2020/2021
Starostka obce konštatuje, že riaditeľka MŠ Spišský Hrušov Emília Šoltésová sa nemôže zúčastniť
ObZ z dôvodu, že je dlhodobo vycestovaná. V prípade otázok navrhuje zaslať otázky riaditeľke MŠ
Spišský Hrušov.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ berie na vedomie „Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
za školský rok 2020/2021.“

Uznesenie č. 8
K bodu 5: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1. polroku 2022
Hlavný kontrolór obce Ing. František Stanislav číta Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
obdobie 1. polroku 2022.

Hlasovanie:
 Za:
Milan

7 poslancov

MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš




Proti:
Zdržal sa:

0 poslancov
0 poslancov

„ObZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022.“

Uznesenie č. 9
K bodu6: : Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020
Bez diskusie.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
,,ObZ berie na vedomie „Správu audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke
k 31.12.2020“

Uznesenie č. 10
K bodu 7: Zmena rozpočtu 2021
Monika Švačová predkladá obecnému zastupiteľstvu zmeny rozpočtu 2021 a odôvodňuje ich:
Rozpočtové opatrenie č. 4/21 starostky obce z 23.9.2021
V súlade s ods. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a s uznesením obecného zastupiteľstva č. 49/13
z 21.06.2013 (zásad o hospodárení s fin. prostriedkami obce) úprava do výšky 2000,00 €,
schvaľuje
rozpočtové opatrenie a to
- zapracovanie do rozpočtu na príjmovej strane zriaďovateľa a výdavkovej strane Základnej školy a
to: dotácie z KŠÚ na špecifika vo výške 1 105,00 € a školské potreby vo výške 398,40. Navýšenie
dotácie na školské stravovanie o 753,40 €, zapojenie do rozpočtu finančnej zábezpeky od rodičov
a jej vrátenie,
- navýšenie nákladov za odber pitnej vody od PVPS o 2 000,00 € a zároveň navýšenie na príjmovej
strane o 2 000,00 € na podpoložke dobropisy,
a ostatné menšie úpravy podľa rozpisu medzi položkami, kedy sa nemení celková suma kategórie.
Celkové príjmy: 1 633 625,06 €
Celkové výdaje:1 633 625,06 €
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/21 podľa predloženého návrhu“.
Uznesenie č. 11
K bodu 7: Zmena rozpočtu 2021 rozpočtovým opatrením č. 5/21
Monika Švačová predkladá obecnému zastupiteľstvu zmeny rozpočtu 2021:

Predmetom úpravy zvýšenia bežného rozpočtu na strane výdavkov je:
 Zvýšené výdavky na odber pitnej vody zo strany PVPS o 14 841,00 € oproti upravenému
rozpočtu
 Navýšenie výdavkov za vývoz komunálneho odpadu o 2 000,00 €
 Navýšenie výdavkov na tovaroch a službách o 1 000,00 € na predprimárnom vzdelávaní MŠ
 Zvýšenie transferu pre OKŠ na základe žiadosti vo výške 600€ na 6600 €
 Zníženie na oddiely Staroba o 5 030,00 €
Predmetom úpravy zvýšenia bežného rozpočtu na strane príjmov je:
 zvýšenie rozpočtu v položke podielových daní, vzhľadom na navýšenie rozpočtu zo strany
Ministerstva financií oproti pôvodnému schválenému rozpočtu o 6 586,00 €.
 Zvýšenie príjmov za odber pitnej vody a príjem z dobropisov
V rámci kapitálového rozpočtu ide o presun z oddielu Správa obce a Verejný poriadok
a bezpečnosť na oddiel Kultúrne služby na projekt Modernizácia kultúrneho domu v sume 5 130,00
€ pričom sa nemenia rozpočtované kapitálové výdaje.
Taktiež bol na oddiely Cestná doprava prevedený presun z akcie Chodník na Vítkovce na akciu
Chodník na cintoríne v sume 2 917,00 € a na oddiely Rekreačné a športové služby presun z akcie
Multifunkčné ihrisko na akciu Prístrešok na ihrisku v sume +2 500,00 € na celkových 7 500,00 €,
pričom sa nemenia celkové kapitálové výdaje.
Celkové príjmy: 1 644 536,06 €
Celkové výdaje: 1 644 536,06 €
Hlasovanie:
 Za:
Milan

7 poslancov

MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš




Proti:
Zdržal sa:

0 poslancov
0 poslancov

„ObZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/21 podľa predloženého návrhu.“
Uznesenie č. 12
K bodu 8: Nakladanie s majetkom obce – Predaj pozemkov
Starostka obce konštatuje, že na minulom ObZ bol schválený predaj pozemkov vo vlastníctve obce
Spišský Hrušov, k. ú. 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,
do vlastníctva spoločnosti 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 nehnuteľností,
ktoré sú 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.
Konštatuje, že zámer predaja vyššie uvedených pozemkov bol riadne vyvesený dňa 21.9.2021 na
úradnej tabuli v obci a zverejnený na webovom sídle obce Spišský Hrušov.

Hlasovanie:
 Za:
Milan

7 poslancov

MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš




Proti:
Zdržal sa:

0 poslancov
0 poslancov

,,ObZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj pozemkov vo vlastníctve obce Spišský
Hrušov, k.ú. 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,
do vlastníctva spoločnosti 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 nehnuteľností,
ktoré sú 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.“
Uznesenie č. 13
K bodu 8: Nakladanie s majetkom obce – Predaj pozemkov G. Pajerchinová =
NESCHVÁLENÉ
Na minulom zastupiteľstvo bol schválený zámer predaja pozemkov parcela registra E 91235 –
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 97 m2 pre p. Gabrielu Pajerchinovú, rod. Košíková, dátum
nar. 21.12.1972, bytom 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.
Konštatuje, že zámer predaja vyššie uvedených pozemkov bol riadne vyvesený dňa 21.9.2021 na
úradnej tabuli v obci a zverejnený na webovom sídle obce Spišský Hrušov.
Hrušov.
Hlasovanie:
 Za:
5 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Marek Kočiš
 Proti:
2 poslancov Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ neschválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj predmetných pozemkov.
Uznesenie č. 14
K bodu 8: Nakladanie s majetkom obce – zverejnenie zámeru – predaj = NESCHVÁLENÉ
Starostka obce vyzvala p. Alžbetu Švačovú k slovu, aby odôvodnila ich zámer kúpiť pozemok
parcela registra E 70068/5 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 105 m2. Konštatuje, že

donedávna nemali vedomosť o tom, že hore uvedená časť ich pozemku nie je v ich vlastníctve a má
podklady, kde uvádza, že za pozemok riadne vyplatili. Príčinu chyby boli zisťovať aj na Úrade
geodézie, kartografie a katastra, ktorý im tvrdí, že chyba nastala zo strany obce.
Poslanci so starostkou obce dlhšie prejednávajú danú situáciu. Poslanec Branislav Kunzo
konštatuje, že takých vlastníkov nehnuteľnosti je v našej obci viacero. Poslanec Marek Kočiš
navrhuje schváliť zámer predaja pozemku vyššie uvedenej parcely s cieľom prešetrenia chyby.
Hlasovanie:
 Za:
4 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
3 poslancov Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo, Milan Strella
„ObZ 3/5 všetkých poslancov schvaľuje zámer predať pozemok parcela registra E 70068/5 –
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 105 m2 pre p. Jozefa Švača nar. 4.2.1960 a manželku
Alžbetu, rod. Butvinovú, nar. 25.5.1962, obaja bytom Spišský Hrušov č. 290 do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, 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 pozemku, na ktorom je postavený rodinný dom súp. č. 290,
- prevádzaný pozemok obec nepotrebuje na plnenie svojich úloh.“
Uznesenie č. 15
K bodu 8: Nakladanie s majetkom obce – Zakúpenie odvodňovacích žľabov, Lenkava
Starostka obce číta list od p. Cyrila Repaského, ktorý navrhuje zakúpenie odvodňovacích žľabov na
účel zamedzenia pretekaniu dažďovej vody na jeho súkromný pozemok s podmienkou, že stavebné
práce zabezpečí svojpomocne.
Poslanec Rastislav Múdry dáva návrh, aby podpísal papier o ručení v prípade vzniku chyby.
Poslanec Branislav Kunzo kladie otázku či bude stačiť drenáž v danej lokalite.
Hlasovanie:
 Za:
6 poslancov Zuzana Legátová, Rastislav Múdry, Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
1 poslancov MVDr Ivana Slamená
„ObZ schvaľuje zakúpenie odvodňovacích žľabov na účel zamedzenia pretekaniu dažďovej vody na
súkromný pozemok pre p. Cyrila Repaského, bytom Spišský Hrušov 397, vo výške max. 700,00 eur
pod podmienkou zabezpečenia si stavebných prác svojpomocou.
Uznesenie č. 16
K bodu 9: Dodatok č. 27 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
z obce Spišský Hrušov
Starostka obce konštatuje, že starostovia obcí nepodpísali dodatok č. 27 k Zmluve o zbere, odvoze
a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Spišský Hrušov z dôvodu zvýšenia cien za odvoz
komunálneho odpadu na rok 2022 na 50,00 eur za 1 tonu odpadu bez DPH. Hovorí, že v priebehu
týždňa ich čaká spoločné stretnutie so spoločnosťou Brantner Nova, s. r. o., kde majú spoločne
prerokovať nevrhnuté sadzby cien o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
z jednotlivých obcí.
Hlasovanie:


Za:
Milan

7 poslancov

MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš




Proti:
Zdržal sa:

0 poslancov
0 poslancov

,,ObZ berie na vedomie návrh Dodatku č. 27 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní
komunálneho odpadu z obce Spišský Hrušov č. 6000/2002/V-21, ktorým sa zvyšuje cena za odvoz
komunálneho odpadu na rok 2022 na 50,00 eur za 1 tonu odpadu bez DPH.“
UZNESENIE č. 17
K bodu 9: VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
Starostka obce číta pripomienku, ktorá bola vznesená v zákonom stanovenej lehote - k návrhu
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady
a kuchynské a reštauračné odpady, v ktorej šlo o technické opravy.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ berie na vedomie, že v zákonom stanovenej lehote bola k návrhu VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné
odpady vznesená jedna pripomienka.“
UZNESENIE č. 18
K bodu 9: VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady.
Starostka obce vysvetlila dôvod návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady. Uviedla, že je
nevyhnutné zvýšiť sadzbu za KO, pretože ročne sa zvyšujú ceny za zber, odvoz a zneškodňovanie
komunálneho odpadu spoločnosťou Brantner Nova, s. r. o. a tým sa obci ročne zvyšujú náklady za
KO. Starostka prenecháva slovo Bc. Zdene Pavlovskej, aby predložila nárast ročných nákladov/strát
od roku 2018. Poslanec Marek Kočiš tvrdí, že iné obce už mali dávnejšie zvyšované ročné sadzby
za KO a je to nevyhnuté spraviť i v našej obci.
Hlasovanie:


Za:
Milan

7 poslancov

MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš

 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ schvaľuje VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady,
drobné stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady s účinnosťou od 1.1.2022.“
UZNESENIE č. 19
K bodu 10: Dodatok č. 10 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
Starostka obce skonštatovala, že k návrhu VZN neboli v stanovej lehote vznesené žiadne
pripomienky. ObZ berie túto skutočnosť na vedomie a schvaľuje Dodatok č. 10 k VZN č. 2/2013.
Hlasovanie
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov

„ObZ berie na vedomie, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrhu Dodatku č. 10 k VZN č.
2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom
na území obce Spišský Hrušov vznesené žiadne pripomienky.“
Uznesenie č. 20
K bodu 10: Dodatok č. 10 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ schvaľuje Dodatok č. 10 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov s účinnosťou od
1.1.2022.
UZNESENIE č. 21
K bodu 11: Rozpočet obce na rok 2022-2024
Starostka obce vyzýva k slovu ekonómku obce Spišský Hrušov Moniku Švačovú, ktorá konštatuje,
že Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 bol zverejnený dňa 29.11.2021 na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce v zmysle ustanovení zákona. Celkový rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný.
Kde celkové príjmy sú 1 628 768 € a celkové výdavky sú 1 628 768 €.
Bežný rozpočet je vyrovnaný, kde celkové príjmy a aj celkové výdavky sú 1 294 874 €.
Kapitálový rozpočet je schodkový so schodkom vo výške -218 800 €
Rozdiel finančných operácii je 218 800 €.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý zostatkami finančných prostriedkov obce minulých rokov,
ktoré tvorí zostatok prostriedkov peňažných fondov z predchádzajúcich rokov vo výške 256 300 €.
K návrhu rozpočtu starostka obce vyzýva hlavného kontrolóra obce, aby predniesol svoje
stanovisko – odporúča schváliť rozpočet obce na rok 2022-2024.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
UZNESENIE č. 22
K bodu 11: Rozpočet obce na rok 2022-2024
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024.“
UZNESENIE č. 23
K bodu 11: Rozpočet obce na rok 2022-2024
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan

Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš



Proti:
Zdržal sa:

0 poslancov
0 poslancov

„ObZ schvaľuje
a)
použitie prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja obce na kapitálové výdavky
rozpočtu v roku 2022 a odstránenie havarijného stavu majetku obce v roku 2022;
b)
použitie prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja obce na úhradu splátky istiny
dlhodobého úveru v UniCredit Bank v roku 2022.“
UZNESENIE č. 24
K bodu11: Rozpočet obce na rok 2022-2024
Dňa 03. 11. 2021 bola na obecný úrad Spišský Hrušov doručená žiadosť o poskytnutie dotácie r
rozpočtu Obce Spišský Hrušov na rok 2022. O poskytnutie finančných prostriedkov žiada Obecný
klub športovcov, zastúpený Martinom Bodnárom, IČO: 35517913, so sídlom Spišský Hrušov 215,
053 63 vo výške 8 500,- eur na účel vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, ktorá bude
použitá na fungovanie Obecného klubu športovcov počas futbalovej sezóny 2022.“
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ schvaľuje poskytnutie účelovo viazanej dotácie pre Obecný klub športovcov, zastúpený p.
Martinom Bodnárom, IČO: 35517913, so sídlom Spišský Hrušov 215, 053 63 vo výške 8 500,- eur
na účel vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, ktorá bude použitá na fungovanie
Obecného klubu športovcov počas futbalovej sezóny 2022.“
UZNESENIE č. 25
K bodu 11: Rozpočet obce 2022-2024
Dňa 24. 11. 2021 bola na obecný úrad Spišský Hrušov doručená žiadosť o poskytnutie dotácie r
rozpočtu Obce Spišský Hrušov na rok 2022. O poskytnutie finančných prostriedkov žiada OZ
Koscilej MILOJ, IČO: 53101561, so sídlom Spišský Hrušov 433, 053 63 vo výške 2 000,- eur na
účel zveľadenia okolia zrúcaniny „Koscilka MILOJ“ a južne situovanej studničky.
Predseda OZ Koscilek MILOJ Ing Peter Šofranko konštatuje, na aké ciele chcú žiadané finančné
prostriedky použiť.
MVDr. Ivana Slamená navrhuje dotáciu vyplatiť v 2 čiastkach a to: po vyúčtovaní 1 čiastky dotácie
vo výške 1000,00 EUR im bude poskytnutá 2. čiastka dotácie vo výške 1 000,00 EUR.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ schvaľuje poskytnutie účelovo viazanej dotácie pre občianske združenie Koscilek MILOJ,
IČO: 53101561, so sídlom Spišský Hrušov 433, 053 63 vo výške 2 000,- eur na účel zveľadenia
okolia zrúcaniny „Koscilka MILOJ“ a južne situovanej studničky.“
UZNESENIE č. 26
K bodu 12: Nízkouhlíková stratégia obce Spišský Hrušov -2030
Dňa 21. 11.2021 bolo zverejnené oznámenie o strategickom dokumente „Obec Spišský Hrušov Nízkouhlíková stratégia -2030.“

Hlasovanie:
 Za:
Milan

7 poslancov

MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš




Proti:
Zdržal sa:

0 poslancov
0 poslancov

„ObZ schvaľuje dokument „Nízkouhlíková stratégia obce Spišský Hrušov -2030.“
UZNESENIE č. 27
K bodu 13: Rôzne – Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Obecnej knižnice
v Spišskom Hrušove
Starostka obce konštatuje návrh Dodatku č. 1 ku Knižničnému poriadku Obecnej knižnice
v Spišskom Hrušove, jeho zmeny a doplnenie.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ schvaľuje Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Obecnej knižnice
v Spišskom Hrušove podľa predloženého návrhu, s účinnosťou od 1.1.2022.

UZNESENIE č. 28
K bodu 13: Rôzne – Umiestnenie zásielkového boxu v obci = NESCHVÁLENÉ
Prebieha diskusia o umiestnení zásielkového boxu v obci Spišský Hrušov, kam je možné najlepšie
ho umiestniť. Rozoberajú sa spôsoby jeho fungovania a využívania.
Hlasovanie:
 Za:
1 poslancov MVDr. Ivana Slamená
 Proti:
4 poslancov Milan Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Zdržal sa:
2 poslancov Zuzana Legátová, Rastislav Múdry
„ObZ schvaľuje umiestnenie zásielkového boxu v obci Spišský Hrušov pre spoločnosť Packeta
Slovakia s.r.o., IČO: 48 136 999 na pozemku parcela registra C č. 8/2, k.ú. Spišský Hrušov.“

UZNESENIE č. 29
K bodu 13: Rôzne – Dotácia Ministerstvo dopravy a výstavby SR – cykloprístrešok
a cyklostojany
Prebieha diskusia o jeho využití a efektívnom umiestnení.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ schvaľuje:
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na účel výstavby cykloprístrešku a cyklostojanov;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
min. 1 575,00 eur (5% z celkových oprávnených výdavkov rozpočtu projektu) a financovanie

prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu v rámci výzvy vyhlásenej
Ministerstvom dopravy a výstavby SR zo dňa 30.9.2021.
UZNESENIE č. 30
K bodu 13: Rôzne – Vstup do projektu – Triedený zber komunálnych odpadov
Starostka obce objasňuje zámer výzvy.
Poslankyňa MVDr. Ivana Slamená – navrhuje kompostáreň.
Poslanec Branislav Kunzo – zabezpečenie dopravných a technických prostriedkov.
Poslanec Rastislav Múdry – potreba zodpovedajúcej osoby a jej vykonávanie v rámci úloh
a činnosti potrebných pri kompostárni.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ schvaľuje zámer obce uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
triedený zber komunálnych odpadov, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72, Vyhlasovateľ:
Ministerstvo životného prostredia SR, Prioritná os 1, Špecifický cieľ: 1.1.1, Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov a začatie procesu realizácie projektu „BioDvor v obci
Spišský Hrušov.“

UZNESENIE č. 31
K bodu 13: Rôzne – Vstup do projektu – Triedený zber komunálnych odpadov
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
„ObZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu s názvom:
„BioDvor v obci Spišský Hrušov“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov rozpočtu
projektu a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu v rámci výzvy
vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR na predkladanie žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na triedený zber komunálnych odpadov, Kód výzvy: OPKZPPO1-SC111-2021-72, Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, Prioritná os 1,
Špecifický cieľ: 1.1.1, Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.“

UZNESENIE č. 32
K bodu 14: Odmeny
Zástupca starostky obce p. Marek Kočiš navrhuje odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo
výške:
300, 00 EUR – pre Zuzanu Legatovú, MVDr. Ivanu Slamenú a pre Mareka Kočiša,
250,00 EUR – pre Milana Strellu, Branislava Kunzu, Jaroslava Mikolaja,
100,00 EUR – pre Ing. Stanislava Kavuliča, Rastislava Šofranka a Rastislava Múdreho.
Hlasovanie:



Za:
Milan

7 poslancov

MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš




Proti:
Zdržal sa:

0 poslancov
0 poslancov

,,Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancom obecného zastupiteľstva navrhnuté zástupcom
starostky obce p. Marekom Kočišom vo výške 300, 00 EUR – pre Zuzanu Legatovú, MVDr. Ivanu
Slamenú a pre Mareka Kočiša, 250,00 EUR – pre Milana Strellu, Branislava Kunzu, Jaroslava
Mikolaja, 100,00 EUR – pre Ing. Stanislava Kavuliča, Rastislava Šofranka a Rastislava Múdreho,
ktoré budú vyplatené v mesiaci január 2022.“

UZNESENIE č. 33
K bodu 14: Odmeny
Zástupca starostky obce p. Marek Kočiš navrhuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce p. Ing.
Františkovi Stanislavovi vo výške jedného funkčného platu, ktorá bude vyplatená v mesiaci
december 2021
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
,,ObZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce p. Ing. Františkovi Stanislavovi vo výške
jedného funkčného platu, ktorá bude vyplatená v mesiaci december 2021.“

UZNESENIE č. 34
K bodu 14: Odmeny
Zástupca starostky obce p. Marek Kočiš navrhuje v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšenie platu
starostky obce JUDr. Adriany Tkáčovej vyplácaného podľa § 3 ods. 1 tohto zákona o 40 % za
obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021.
Hlasovanie:
 Za:
7 poslancov MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Rastislav Múdry,
Milan
Strella, Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj, Marek Kočiš
 Proti:
0 poslancov
 Zdržal sa:
0 poslancov
,,ObZ schvaľuje v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšenie platu starostky obce JUDr. Adriany Tkáčovej
vyplácaného podľa § 3 ods. 1 tohto zákona o 40 % za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021.“
K bodu 15 : Interpelácie poslancov
Zo strany poslancov nie je podávaná žiadna interpelácia
K bodu 16 : Záver
V závere starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová ďakuje všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

Overovatelia zápisnice:
Milan Strella

.............................................

Ing. Rastislav Múdry .............................................

Zapísala: Bc. Zdena Pavlovská
Spišský Hrušov 14. 12. 2021

V Spišskom Hrušove, dňa 14. 12. 2021

JUDr. Adriana Tkáčová
starostka obce

