
Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 10.03.2022 v Spišskom Hrušove 
 

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

1. Otvorenie  
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Nakladanie s majetkom obce  
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 
5. Zriaďovacia listina MRK 
6. Rôzne  
7. Interpelácie poslancov  
8. Záver 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Prítomní poslanci: MVDr Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav Kunzo, 

Marek Kočiš, Rastislav Šofranko 
 
Ospravedlnení: Jaroslav Mikolaj, Rastislav Múdry 
  Ing. Stanislav Kavulič – príchod o 17:00 hod. 
 

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: 18:00 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. Zdenu Pavlovskú, pracovníčka OcÚ. 
 
Do návrhovej komisie starostka obce navrhuje: MVDr. Ivana Slamená, Milan Strella, Rastislav Šofranko  
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov  MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 
Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko  

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
,,ObZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MVDr. Ivana Slamená, Milan Strella, Rastislav Šofranko“. 
 
 
Uznesenie č. 2 
K bodu 1: OTVORENIE – Overovatelia zápisnice 
Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhuje: Branislav Kunzo, Marek Kočiš. 
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov  MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 
Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko 

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
 „ObZ určuje za overovateľov zápisnice: Branislav Kunzo, Marek Kočiš“. 
 
 



Uznesenia č. 3 
K bodu 1: OTVORENIE – Program zasadnutia 
Starostka obce číta program rokovania a následne ho dáva schváliť.  
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov  MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 
Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko  

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
,,ObZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva“.  
 
 
Uznesenie č. 4 
K bodu 1: OTVORENIE – Doplnenie programu zasadnutia 
Starostka obce číta návrh na doplnenie programu zasadnutia o prerokovanie žiadosti podanej: 

 p. Adrianou Vojtušovou, dňa 9. marca 2022 v podateľni OcÚ, 
 p. Jozefom Mikolajom, dňa 9.3.2022 za bod 2, ako doplnený bod 3 programu zasadnutia.  

Starostka obce dáva hlasovať doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov  MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 
Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko  

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
„ObZ schvaľuje doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva o prerokovanie  žiadosti podanej p. 
Adrianou Vojtušovou a žiadosti podanej p. Jozefom Mikolajom dňa 9.3.2022 za bod 2, ako doplnený bod 3 
programu zasadnutia.“ 
 
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:   6 poslancov  MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 
Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko  

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
,, ObZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 

Uznesenie č. 6 
K bodu č. 3: Žiadosť – Adriana Vojtušová 
Starostka obce číta podanú žiadosť p. Adriany Vojtušovej, ktorá žiada  komasáciu pozemkov katastrálneho 
územia Spišský Hrušov a otvára diskusiu.   
M. Vojtuš – vysvetlil a odôvodnil návrh žiadosti – scelenie pozemkov, vysporiadanie pozemkov, odôvodnil, 
že do výzvy sa zapojili aj iné obce Vítkovce, Chrasť n. Hornádom a tam to funguje.  
Hl. kontrolór obce – navrhuje zvolať vlastníkov pozemkov a prediskutovať s nimi zámer a zistiť, kto a či má 
rovnako záujem o komasáciu pozemkov. Následne môže obec vykonať prvý krok a zaslať žiadosť na 
príslušný orgán.   
Starostka – súhlasí s návrhom, ale vysvetľuje jeho problematiku, ktorá je na dlhšie obdobie a závisí od 
rozhodnutia iných orgánov či vyhovejú žiadosti podanej obcou.   
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov  MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 
Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko  

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
,,ObZ  berie na vedomie žiadosť p. Adriany Vojtušovej týkajúcej sa komasácie pozemkov.“ 
 



 
Uznesenie č. 7 
K bodu 3: Žiadosť – Jozef Mikolaj 
Starostka obce číta podanú žiadosť p. Jozefa Mikolaja a otvára diskusiu.  

1. bod žiadosti – Žiada vyhlásenie informácie o termíne rokovania obecného zastupiteľstva 3 
pracovné dni pred jeho konaním o 15:00 hod a v deň konania zasadnutia obecného zastupiteľstva o 15:00 
hod. 
Starostka – berie na vedomie žiadosť, súhlasí s možnosťou vyhlásenia relácie o blížiacom sa zasadnutí 
obecného zastupiteľstva, ale podľa jej rozhodnutia určenia času a dňa, keďže podľa zákona č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v z.n.p., informácie o konaní obecného zastupiteľstva sa oznamujú v zmysle ustanovení 
§ 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.   

2. bod žiadosti – z dôvodu, že nebolo spravené ľadové klzisko v našej obci, žiada o zníženie platu 
starostky obce vo výške 15 % po dobu 3 nasledujúcich mesiacov.  
Starostka obce – z dôvodu bezpečnosti a ochrane ľudského zdravia a života nesúhlasí, aby v danej časti 
futbalového ihriska bolo vytvorené ľadové klzisko z dôvodu nebezpečenstva vysokého napätia nad danou 
plochou. 
J. Mikolaj  – konštatuje, že okolité dediny mali zriadené ľadové klzisko a žiadal o vysvetlenie dôvodu,  

   prečo naša obec nie,  
- chce odôvodnenie, prečo ľadové klzisko na danej ploche umiestnené nemohlo byť, ale autá    
  DHZ tam stáť počas požiarnych akcií môžu.  

MVDr. I. Slamená – konštatuje, že po ukončení realizácie multifunkčného ihriska, v jeho susedstve sa 
uvažuje o vytvorené ľadovej plochy.   
 3. bod žiadosti – starostka číta posledný bod podania od p. Mikolaja, v ktorom chce vedieť či boli 
podniknuté kroky od uznesenia z r. 2021 týkajúceho sa premostenia ulíc na vyšnom konci obce Spišský 
Hrušov.   
Starostka obce odpovedá, že vtedajší podnet bol zo strany zastupiteľstva vzatý na vedomie a vyhlasujem 5 
minútovú prestávku:  17:02 
Koniec prestávky:  17:07  
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov  MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 
Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko  

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
„ObZ  berie na vedomie podanie p. Jozefa Mikolaja.“ 
 
Príchod poslanca na zasadnutie ObZ:  Ing. Stanislav Kavulič  Čas: 17:00 
 
Uznesenie č. 8  
K bodu 4: Nakladanie s majetkom obce – Zámer predaja pozemkov G. Pajerchinovej 
ObZ na základe žiadosti p. G. Pajerchinovej o kúpe pozemku parcely registra E 91235 - zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 97m2, navrhuje zámer predaja pozemku parcely registra E 91235 – zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 97m2 pre p. Gabrielu Pajerchinovú, rod. Košíkovú, 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 spočívajúce 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. 

Hlasovanie: 
 Za:   7 poslancov   MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 

Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko, Ing. Stanislav Kavulič 
 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
„ObZ  schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok parcela registra E 91235 – 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 97m2 pre p. Gabrielu Pajerchinovú, rod. Košíkovú, 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 spočívajúce 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.“  

 
Uznesenie č. 9 
K bodu 5: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.“ 
Bez diskusie.  
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov  MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 
Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko, Ing. Stanislav Kavulič 

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
,,ObZ berie na vedomie „Správu audítora o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.“ 
 
Uznesenie č. 10 
K bodu 6: Zriaďovacia listina Múzea regionálnej kultúry – Mariaška – rozšírenie predmetu činnosti 
Starostka obce predložila návrh Zriaďovacej listiny Múzea regionálnej kultúry – Mariaška (viď príloha č.1). 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov  MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 
Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko, Ing. Stanislav Kavulič 

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
„ObZ schvaľuje rozšírenie predmetu činnosti Múzea regionálnej kultúry – Mariaška podľa predloženého 
návrhu.“ 
 
Uznesenie č. 11 
K bodu 6: Zriaďovacia listina Múzea regionálnej kultúry – Mariaška 
Bez diskusie 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov  MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 
Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko, Ing. Stanislav Kavulič 

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
„ObZ schvaľuje Úplné znenie Zriaďovacej listiny Múzea regionálnej kultúry – Mariaška.“  
 
Uznesenie č. 12 
K bodu 7: Rôzne – Investičný plán prípravy a realizácie technickej infraštruktúry pre IBV ,,Za 
Kamenicou – I. etapa 
Starostka obce predložila investičný plán prípravy a realizácie technickej infraštruktúry pre IBV (viď príloha 
č. 2). 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov  MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 
Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko, Ing. Stanislav Kavulič 

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

„ObZ schvaľuje investičný plán prípravy a realizáciu technickej infraštruktúry pre IBV ,,Za kamenicou – I. 
etapa.“ 
 
Uznesenie č. 13 
K bodu 7: Rôzne – Školský vzdelávací program 



P. riaditeľka školy vypracovala nový vzdelávací program Materskej školy v Spišskom Hrušove ,,Zvedavá 
Lienka“, s účinnosťou od 1.9.2022, ktorý predkladá starostka obce. Jeho vypracovanie bolo nevyhnutné 
z dôvodu zmeny, kt. vyplývajú z noviel školských zákonov.    
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov   MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Milan Strella, Branislav 
Kunzo, Marek Kočiš, Rastislav Šofranko, Ing. Stanislav Kavulič 

 Proti:  0 poslancov  
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
„ObZ schvaľuje Školský vzdelávací program Materskej školy v Spišskom Hrušove ,,Zvedavá Lienka“, 
s účinnosťou od 1.9.2022 podľa predloženého návrhu.“ 
 
Uznesenie č. 14 
K bodu 7: Rôzne – doplnenie člena do Rady ZŠ 
Obecné zastupiteľstvo navrhuje za člena Rady základnej školy p. Milana Strellu.  
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov  MVDr. Ivana Slamená, Zuzana Legátová, Branislav Kunzo, Marek  
Kočiš, Rastislav Šofranko, Ing. Stanislav Kavulič 

 Proti:  0 poslancov  
 Zdržal sa:  1 poslancov Milan Strella 

 
„ObZ  schvaľuje p. Milana Strellu za člena Rady základnej školy.“ 
 
K bodu 7: Rôzne 
1. p. Ing. Peter Šofranko – chváli prácu za:  

a) osvetlenie pri cintoríne – už sa tam nezgrupuje mládež na parkovisku pred cintorínom vo večerných 
hodinách a nie je hluk, 

b) odstránenie kontajnerov slúžiacich na nepotrebné oblečenie 
c) navrhuje na zrezanie suchú lipu nachádzajúcu sa na cintoríne 

 
2. p. Jozef Mikolaj – diery na cestných komunikáciách obce Spišský Hrušov (pri cintoríne, pred p. Smikom, 
na Kamenici, navrhuje na ich opravu asfaltové vrecia v hodnote 6,00 EUR  
 
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: 
 
 
Branislav Kunzo   ............................................. 
 
Marek Kočiš   ............................................. 
 
 
Zapísala: Bc. Zdena Pavlovská   
Spišský Hrušov 10.03.2022 
                                                                                                        
 
V Spišskom Hrušove, dňa 10.03.2022 
 
 

     JUDr. Adriana Tkáčová 
 starostka obce 

 
 
 



/Príloha č. 1/ 
 
K bodu 5 – Zriaďovacia listina MRK – Mariaška – rozšírenie predmetu činnosti 
Obec Spišský Hrušov má záujem o rozšírenie predmetu činnosti Múzea regionálnej kultúry a jeho zápis 
do registra múzeí a galérií. Zároveň máme záujem o väčšiu propagáciu múzea i knižnice. V tejto 
súvislosti by sme radi ponúkli na predaj aj upomienkové predmety (magnetky, knihy, poháre, tričká i iný 
sortiment podľa záujmu). 
Predmet činnosti navrhujeme rozšíriť o: 
- predaj vstupeniek návštevníkom múzea za prehliadku expozícií, výstav a kultúrno-výchovných 

podujatí 
- zabezpečenie reklamy na pozvánkach, katalógoch a plagátoch iným právnickým subjektom 
- vyberanie poplatkov za fotografovanie a natáčanie videozáznamov v expozíciách múzea 
- vyberanie poplatkov za výpožičku kníh, zbierkových predmetov a s tým súvisiace činnosti 
- vyberanie poplatkov za odborné služby sprievodcov a prednášajúcich 
- získavanie finančných príspevkov z grantov, sponzorských darov, darov fyzických a právnických 

osôb, ktoré sa použijú na financovanie múzejných aktivít a zveľaďovanie múzea 
- predaj prebytočného a neupotrebiteľného materiálu a majetku 
- odovzdávanie vyradeného materiálu, papiera a i. do zberných surovín 
- predaj kníh, tlačovín, suvenírov, reklamných, propagačných a upomienkových predmetov. 

 
 

/Príloha č. 2/ 
K bodu 7: Rôzne – Investičný plán prípravy a realizácie technickej infraštruktúry pre IBV ,,Za 
Kamenicou – I. etapa 
Príprava novej IBV je dlhodobý proces plánovania, príprav a realizácie samotného predaja, ktorý 
predpokladá uskutočnenie nasledovných krokov: 

- Vypracovanie geometrického plánu – návrh bol predložený poslancom OZ  
- Podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond o bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov pod 

komunikáciami ako verejnoprospešnými stavbami na základe geometrického  plánu. 
- Prerokovanie efektívneho postupu so Slovenským pozemkovým fondom na prevod vlastníctva 

jednotlivých stavebných pozemkov obci, príp. jednotlivcom. 
- Príprava podkladov pre vypracovanie projektových dokumentácií pre jednotlivé stavebné objekty 

infraštruktúry. 
- Verejné obstarávania na výber projektantov jednotlivých profesií na stavby: 

o Rozvody NN, VN a trafostanica  
o Verejné osvetlenie 
o Vodovod 
o Splašková a dažďová kanalizácia 
o Plynovod 
o Komunikácie a spevnené plochy 

- Predbežné rokovanie s VSD, a.s. o zahrnutí stavby VN rozvodov a trafostanice do plánu investícií. 
- Príprava podkladov a zabezpečenie územného rozhodnutia. 
- Príprava podkladov a zabezpečenie stavebného povolenia na jednotlivé objekty. 
- Príprava podkladov a podmienok pre verejné obstarávanie na výber dodávateľa NN a trafostanice, 

vodovodu, kanalizácie, plynovodu a vyhlásenie verejného obstarávania. 
- Rokovanie s VSD a odovzdanie podkladov k realizácii VN rozvodov a trafostanice. 
- Vytýčenie pozemkov oprávneným geodetom vlastníkom pozemkov. 
- Po vysporiadaní majetkoprávnych vzťahov s vlastníkom začatie realizácie  

stavieb provizórnej prístupovej komunikácie . 
- Začatie realizácie stavby NN rozvodov. 
- Postupné zahájenie realizácie vodovodu a kanalizácie . 
- Začatie realizácie plynovodu. 

Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby komunikácií, spevnených plôch a 
verejného osvetlenia. 


