
Zápisnica z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2019 v Spišskom Hrušove 
 

P r o g r a m   r o k o v a n i a 
  

1. Otvorenie 
2. Program zasadnutia 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2018/2019 
5. Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 
6. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 
7. Správa HK o výsledkoch kontrolnej činnosti 
8. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020 
9. Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti 
10. Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Spišský Hrušov 
11. Plán obnovy verejného vodovodu v obci Spišský Hrušov 
12. Zmluvy o výpožičke  
13. Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022 
14. Predaj pozemku 
15. Interpelácie poslancov 
16. Záver 

 
 
 
 
 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Prítomní poslanci: Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená,  

Rastislav Šofranko, Ing.   Rastislav Švač, Rastislav Múdry, Ing. Peter 
Šofranko 

Ospravedlnení: 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: 17.00 hod. 
Koniec zasadnutia:    21.00 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 8 poslancov ObZ a obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 
 
K bodu č. 2  - Program zasadnutia 
 
Schválenie programu zasadnutia ObZ: 
Starostka obce prečítala program zasadnutia a dala ho schváliť. 



Hlasovanie: 
 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  

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

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo program rokovania. 
 
Doplnenie programu: 
 
Poslanecký návrh poslanca Ing. Petra Šofranka a Ing. Rastislava Švača: Voľba predsedu, členov 
komisie a schválenie náplne práce Komisie výstavby, územného plánovania, správy majetku 
a rozvoja extravilánu obce s dôrazom na lokalitu Koscilek za bod 15 ako bod 16 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

ObZ návrh schválilo. 
 

 
Návrh starostky: za bod  4 ako bod 5: návrh na vyradenie majetku MŠ a ŠJ 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

ObZ návrh schválilo. 
 
 
 
Hlasovanie o schválení programu zasadnutia ObZ so schválenými zmenami: 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

ObZ schválilo. 
 

Za zapisovateľku starostka obce určila pracovníčku OcÚ  p. Moniku Švačovú.  
Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla: Ing. Peter Šofranko, Rastislav Múdry, Rastislav 
Šofranko. 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     



 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo Ing. Petra Šofranka, Rastislava Múdreho, Rastislava  Šofranka 
za overovateľov zápisnice. 

 
Do návrhovej komisie starostka obce navrhla: MVDr. Ivanu Slamenú, Milana Kočiša 

Hlasovanie: 
 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  

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

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo návrhovú komisiu v zložení: MVDr. Ivana Slamená, Milan Kočiš. 
 

 
 

K bodu č. 3  - Kontrola plnenia uznesení 
 
Starostka obce skonštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho ObZ sú splnené. 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 
K bodu č. 4  - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok      

2018/2019 - MŠ 
  
- Správa bola poslancom zaslaná na preštudovanie, 
- p. riaditeľka MŠ E.Šoltésová oboznámila poslancov s obsahom tejto správy 
 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
„OZ schvaľuje Správu MŠ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 
rok 2018/2019.“ 
 
 
K bodu č. 5 – Návrh na vyradenie majetku MŠ a ŠJ 
 
Návrh na vyradenie DHM  MŠ a ŠJ podľa predložených materiálov: 
 



Hlasovanie: 
 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  

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

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

ObZ schválilo. 
 

 
K bodu č. 6 - Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 
 
- audit individuálnej účtovnej závierky uskutočnil AV Audit, s.r.o, Spišská Nová Ves,  
- konštatovanie, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce 
Spišský Hrušov a výsledku jej hospodárenia, 
- audit vykonaní podľa medzinárodných audítorských štandardov, 
- správa bola poslancom zaslaná 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry, Ing. Peter Šofranko      

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ  zobralo na vedomie. 
 
 
 
K bodu č. 7 - Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 
 
- audit individuálnej účtovnej závierky uskutočnil AV Audit, s.r.o, Spišská Nová Ves,  
- v rámci auditu boli odsúhlasené všetky údaje týkajúce sa agregovaných výkazov v nadväznosti so 
spracovanými výkazmi KÚZ konsolidujúcej jednotky. Neboli zistené rozdiely, ktoré by ovplyvnili 
údaje v KÚZ. 
 
Hlasovanie:  

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ  zobralo na vedomie. 

 
K bodu č. 8 - Správa HK o výsledkoch kontrolnej činnosti 
  
- informoval hl. kontrolór obce Ing. František Stanislav, predmetom kontroly bola Kontrola 
pokladničných operácií od 1.1.2019 do 30.6.2019 a október 2019, 
- kontrola bola vykonaná na vybranej vzorke pokladničných operácií za jednotlivé kalendárne 
mesiace kontrolovaného obdobia, 
- pokladničné doklady obsahujú predpísané náležitosti v zmysle §10 zákona č.431/2002 Z.z. o 
účtovníctve  v znení neskorších predpisov, sú očíslované chronologicky za sebou podľa poradia, 
číselne na seba nadväzujú,  



- nedostatky: 1. PPD bola uhradená réžia za používanie kultúrneho domu pri detskom plese bez 
vyúčtovania prenájmu. Na základe §7 ods.4 Sadzobníka poplatkov je starosta obce oprávnený  
rozhodnúť aj inak, nesmie však znížiť cenu o viac ako o jednu polovicu z návrhu ceny určenej 
sadzobníkom služieb.  
 2. PPD obec vybrala štartovné za účasť na stolnotenisovom turnaji v kultúrnom dome. Takto 
vybraná výška vstupného nie je zahrnutá v sadzobníku ani v inom vnútornom predpise, či 
rozhodnutí obce. 
 3. PPD obec prijala platbu za vysielanie v miestnom rozhlase podľa sadzobníka a zároveň 
platbu dane za užívania verejného priestranstva podľa VZN č. 1/2012 o miestnych daniach 
a miestnom popl. za KO a DSO, ale nepreukázala, že vyrubila daň rozhodnutím.  
 - náhodná kontrola pokladničnej hotovosti súhlasila so stavom v pokladničnom denníku. 
- odporúčania kontrolóra: vnútornými predpismi upraviť systém vedenia účtovníctva, obehu účt. 
dokladov, vedenia pokladnice a podobne v súlade s platnou právnou úpravou, upraviť prípade 
doplniť Sadzobník cien (služieb) obce Spišský Hrušov, vydávať rozhodnutia v zmysle zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, 
- niektoré odporúčania hl. kontrolóra boli do dňa konania ObZ odstránené, na niektorých sa ešte 
pracuje. 
  
      
 Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,       

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ  zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu č. 9 – Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020 
 

- zverejnenie Plánu kontrolnej činnosti HK - bol zverejnený v úradnej tabuli aj na webovej 
stránke 
- oboznámil hl.kontrolór obce Ing. František Stanislav 
 
 

Hlasovanie: 
 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  

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

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
„ObZ v Spišskom Hrušove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 
obdobie 1. polroku 2019 a poveruje  hlavného kontrolóra obce na vykonanie schválených 
kontrol.“ 
 
 
 
 

K bodu č. 10 – Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti 
 
- vyhlásená výzva MZ SR na predkladanie projekt.zámerov – budovanie centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti, 



- modernizácia zdravotnej infraštruktúry a jej rozšírenie v smere špecializovaných ambulancií, 
 
- sú spísané dohody s lekármi: MUDr. Tkáč, všeobecný lekár,  
      MUDr. Vokál, 2.všeob.lekár 
                                                  MUDr. Hritz, gynekológ 
                                                  MUDr. Carter, neurologička 
                                                  MUDr. Kusnyérová, zubná lekárka 
                                                  MUDr. Lučivjanská, detská lekárka 
- úväzok lekára na 0,2 znamená 1deň  v týždni   
- vypracovanie architektonickej štúdie – 4800 €, architekt Smieško z Prešova/oprávnený výdavok 
v prípade schválenia projektu 
- mení sa pôdorys - prístavba + nadstavba 
- súčasťou projektu je prístrojové vybavenie ambulancie, materiálovo-technické vybavenie, 
elektronický vrátnik, 
- financovanie: nenávratný finančný príspevok vo výške 800 000 € s 5% spoluúčasťou obce vo 
výške 40 000 €, 
- poslanci: nakoľko % bude slúžiť občanom obce, 
- poslanec Ing. P.Šofranko: sú prioritnejšie veci a tie najprv dokončiť, napr. dokončenie Lenkavy, 
zveľaďovanie priestorov, 
- poslanec Milan Kočiš: budova je stará určite je potrebné ju opraviť, 
- poslanec Ing. R. Švač: neoprávnené výdavky môžu byť vysoké ako pri MŠ, 
 
 
1.Schválenie predloženia projektového zámeru s názvom CIZS – Spišský Hrušov, predkladaného 
v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom Integrácie primárnej zdravotnej 
starostlivosti a zároveň schvaľuje realizáciu projektu v prípade schválenia projektového zámeru:  
 
Hlasovanie:                                   

 Za:   5 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko,  Rastislav Múdry       

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  3 poslancov/ Ing. Peter Šofranko, Ing. Rastislav Švač, Milan Kočiš 

ObZ schválilo. 
2. Schválenie formy a druhu poskytovaných povinných služieb v rámci centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti v nasledovnom minimálnom rozsahu: všeobecná ambulantná starostlivosť 
pre dospelých, všeobecná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast, špecializovaná gynekologicko-
pôrodnícka ambulantná starostlivosť: 
 
Hlasovanie: 

 Za:   5 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko,  Rastislav Múdry       

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  3 poslancov/ Ing. Peter Šofranko, Ing. Rastislav Švač, Milan Kočiš 

ObZ schválilo. 
 
 

3. Schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
CIZS – Spišský Hrušov vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku a zároveň aj zabezpečenie financovania 
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce: 
 
Hlasovanie:  

 Za:   5 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko,  Rastislav Múdry       



 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  3 poslancov/ Ing. Peter Šofranko, Ing. Rastislav Švač, Milan Kočiš 

ObZ schválilo. 
 
 
4. Schválenie Zmluvy o partnerstve ako formu zabezpečenia partnerstva v centre integrovanej 
zdravotnej starostlivosti: 
 
Hlasovanie:  

 Za:   5 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko,  Rastislav Múdry       

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  3 poslancov/ Ing. Peter Šofranko, Ing. Rastislav Švač, Milan Kočiš 

ObZ schválilo. 
 
 

K bodu č. 11 – Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Spišský Hrušov 
 
- informovala starostka 
- vyplýva to zo zákona 
- vypracovala nám to firma  Aquaspiš – vodné hospodárstvo s.r.o., Rudňany 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry, Ing. Peter Šofranko      

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

ObZ schválilo. 
 

K bodu č. 12 – Plán obnovy verejného vodovodu v obci Spišský Hrušov 
 

- informovala starostka 
- vyplýva to zo zákona 
- vypracovala nám to firma  Aquaspiš – vodné hospodárstvo s.r.o., Rudňany 

 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

ObZ schválilo. 
 
 

K bodu č. 13: Zmluvy o výpožičke  
 
  - vzhľadom na správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolóra z bodu 7 

- schválenie Zmluvy o výpožičky nebytového priestoru – kultúrneho domu  pre 
organizátorov 2. detského fašiangového plesu, plesu športovcov a fašiangového plesu 

 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  



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

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

ObZ schválilo. 
 
 

K bodu č. 143 – Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022 
 

- návrh rozpočtu bol zaslaný poslancom na preštudovanie, 
- svoje stanovisko k Návrhu rozpočtu predniesol hl. kontrolór obce Ing. František Stanislav, 
- návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom 
  sídle obce v zákonom stanovenej dobe, 
- rozpočet je zostavený ako vyrovnaný v sume 1 360 653,00€, bežný rozpočet je zostavený 
ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet je schodkový, so schodkom 88 000,00 €, finančné 
operácie – prebytkové, s prebytkom 88 000,00 €, čím sa kryje schodok kapitálového 
rozpočtu 
- podstatnú časť príjmov tvora podielové dane vo výške 496 020,00 € 
- súčasťou návrhu rozpočtu je aj rozpočet rozpočtových organizácií obce: Základná škola, 
a Múzeum regionálnej kultúry Mariaška, 
- Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu je prílohou tejto zápisnice. 

Hl. kontrolór odporúča ObZ rozpočet na rok 2019 schváliť. 
 

Hlasovanie: 
 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  

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

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
      ObZ berie na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022. 

 
 

Hlasovanie: schvaľovanie rozpočtu na roky 2020-2022 
 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  

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

 Proti:  1 poslanec/Ing. Peter Šofranko 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
„ObZ v Spišskom Hrušove schvaľuje Rozpočet obce na roky 2020-2022 s tým, že rozpočty na roky 
2021 a  2022 nie sú záväzné.“ 
 
 
Schválenie dotácie pre OKŠ vo výške 8 000,00 € 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 
 

ObZ schválilo. 
 



 
K bodu č. 15 - Predaj pozemku 
 
- žiadosť p. Stanislava Tkáča, č.d. 204 a zároveň aj p. Milana Kočiša, č.d. 180 o kúpu pozemku vo 
vlastníctve obce, č. parcely 280. Tento pozemok susedí s pozemkom S. Tkáča, 
-  P. Milanovi Kočišovi predmetným pozemkom prechádza kanál, 
- cena stanovená na základe znaleckého posudku,  
- povinnosť vypracovať geometrický plánu žiadateľom, 
- rozhodnutie na obci, či chce obec pozemok predať, 
 
- tento bod programu berú poslanci na vedomie ale odporúčajú danú žiadosť prerokovať v rámci 
Komisie výstavby, územného plánovania, správy majetku a rozvoja extravilánu obce s dôrazom na 
lokalitu Koscilek 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

ObZ vzalo na vedomie. 
 
 
 
K bodu č. 16 – Voľba členov komisie, predsedu a schválenie náplne práce Komisie výstavby, 
územného plánovania, správy majetku a rozvoja extravilánu obce s dôrazom na lokalitu 
Koscilek 
 
 
- Komisia výstavby, územného plánovania, správy majetku a rozvoja extravilánu obce s dôrazom na 
lokalitu Koscilek bola schválená na predchádzajúcom ObZ, 
 
Schválenie predsedu komisie: návrh Ing Peter Šofranko 
 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  1 poslanec/Ing. Peter Šofranko 

ObZ schválilo. 
 
 
 
Schvaľovanie členov komisie: Marek Kočiš, Milan Kočiš, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry, Ing. Stanislav Kavulič a Bc. Marcela Vdovjak, stavebníčka obce 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

ObZ schválilo. 



Schválenie náplne práce komisie výstavby  , územného plánovania, správy majetku a rozvoja 
extravilánu obce s dôrazom  na lokalitu Koscilek v obci Spišský Hrušov: 
 
Komisia výstavby, územného plánovania, správy majetku a rozvoja extravilánu obce s dôrazom na 
lokalitu Koscilek („ďalej len komisia “) bola zriadená uznesením obecného zastupiteľstva (ďalej 
len „OZ “)  č.  /2019 zo dňa 09.10.2019. 

Základnou funkciou komisie je byť odborným, poradným orgánom OZ pre určenú oblasť, pričom 
nemá samostatnú rozhodovaciu kompetenciu a výkonnú právomoc. V oblasti, pre ktorú bola 
zriadená vypracováva odporúčacie stanoviská, iniciatívne návrhy, resp. stanoviská z kontrolných 
činností pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu OZ.  

I. Komisia má tieto tri základné funkcie: 
1. Poradná funkcia: 
Vypracováva návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitostí v oblasti svojej pôsobnosti ako 
podklad pre rozhodovanie OZ a starostu obce, podieľa sa na príprave materiálov pre OZ 
Prijíma stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti jej pôsobenia 
Vykonáva úlohy, ktoré jej boli zverené OZ, prípadne starostom obce. 
 
2. Iniciatívna funkcia: 
Vypracováva iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do jej 
pôsobenia 
Posudzuje a prijíma návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti jej pôsobenia 
a predkladá svoje stanoviská OZ  
Dáva podnety na vypracovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce ( ďalej len „VZN“ ) 
v oblasti svojej pôsobnosti 
Spolupôsobí na príprave materiálov pre OZ 
Podieľa sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce v rámci svojej pôsobnosti Posudzuje 
projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti 
Predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií 
Posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu a plynofikáciu obce 
Priama účasť a posúdenie na tvorbe projektovej dokumentácie oblasti územno plánovecej činnosti 
obce . 

3. Kontrolná funkcia: 
Kontroluje dodržiavanie a prácu s VZN v oblasti svojho pôsobenia 
Dozerá na investičnú  činnosť obce 
Posudzuje investičné koncepcie z hľadiska rozvoja obce  

                                                        II. Záver 

Komisia zasadá neperiodicky, operatívne podľa potreby v danom kalendárnom roku 
Komisiu zvoláva predseda komisie 
Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica z ktorej výstup bude vždy od prezentovaný na 
najbližšom OZ predsedom komisie 
Komisia predkladá návrhy a podnety z rokovania na schválenie  obecnému zastupiteľstvu obce. 
 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

ObZ schválilo. 



K bodu č. 17 - Interpelácie poslancov 
 
- poslanec Ing. R.Švač – občan sa pýtal, prečo poslanci posielajú kontroly na pána doktora 
- MUDr. Tkáč sa vyjadril, že nič také nikdy nepovedal a nie je pravda, žeby sa pred niekým takto 
vyjadril, 
 
Návrh poslanca Mareka Kočiša odsúhlasiť odmenu vo výške 200,00 € pre MVDr. Ivanu Slamenú 
a Zuzanu Legátovú: 
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Milan Kočiš, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav 
Švač, Rastislav Múdry, Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  2 poslanci / Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená 

ObZ schválilo. 
 
 
- Návrh Ing. Petra Šofranka pozvať p. riaditeľku ZŠ na zasadnutie ObZ alebo pracovné stretnutie  – 
aby nám porozprávala aký je stav v škole, čo sa do budúcna plánuje. 
 
- Riešenie situácie na ihrisku – v budove OKŠ – prenájom fitnescentra: starostka prisľúbil, že sa na 
to pozrie. 
 
Návrh poslanca Ing. Rastislava Švača na zriadenie mailovej stránky pre poslancov v rámci obce: 
- poslanci súhlasili 

 
K bodu č. 17 - Záver 
 

V závere starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová poďakovala všetkým prítomným za účasť 
na zasadnutí. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Peter Šofranko ............................................. 
 
Rastislav Múdry         ............................................ 
 
Rastislav Šofranko      ............................................ 
 
 
Zapísala: Monika Švačová   
 
 
 
 
 
                                                                                                         JUDr. Adriana Tkáčová 
          starostka obce 
 
 
V Spišskom Hrušove, 12.12.2019  


