
 
 

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.10.2016 
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 zmluvy o prenájme s BIO-plus. 
6. Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra obce. 
7. Prejednanie žiadosti občanov a informácia o príprave projektu na vodovod, 

kanalizáciu - Lenkava 
8. Žiadosť ZŠ o príspevok. 
9. Žiadosť p.M.Kleinovej. 
10. Rôzne. 
11. Záver.   

   
 

 
 Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
    Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová, Ján Sedlák,  
   Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, Patrik Rapavý, Vincent Krupský, Anna  
                                   Fiľová 
                                   

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 
 
     Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním poslancov. 
 
K bodu č. 2 
 
  Starostka obce predniesla program zasadnutia OZ a dala ho schváliť. 
 
Hlasovanie za schválenie programu zasadnutia OZ dňa 19.10.2016: 
Hlasovanie: prítomní:      7 poslancov/: Brázová,  Strella, Krupský, Rapavý 
                                                                 Fiľová, Sedlák, Kavulič          
                    Za:                 7 poslancov 
                    Proti:              0 poslancov 
Poslanci schválili program zasadnutia OZ. 
 
 
 
 
 



 
 

K bodu č. 3 
      
  Overovatelia: P. Rapavý, RNDr. L. Brázová 
  Návrhová komisia:. M. Strella, V. Krupský 
Hlasovanie: prítomní:       7 poslancov / Brázová,  Strella, Krupský, Rapavý 
                                                                 Fiľová, Sedlák, Kavulič          
 
                    Za:                 7 poslancov 
                    Proti:              0 poslancov 
    Prítomní poslanci súhlasili s voľbou overovateľov a návrhovej komisie.  
 
Uznesenie č. 51 /16 
 
K bodu č.4 
  
 Kontrola plnenia uznesení: Uznesenia z  27.9.2016 č.39-49/16: uznesenia splnené 
 
 
K bodu č. 5 

 
Schválenie zmluvy o prenájme s BIO-plus. 
 

1684 m2 
- cena za prenájom 0,75 €/m na 10 rokov 
- do zmluvy to podmieniť projektom, na ktorý to potrebuje, že ak sa projekt nezrealizuje, 
prenájom sa ruší  
- po prečítaní Kúpnej zmluvy – poslanci s ňou súhlasili, prebehlo hlasovanie 

 
 
Hlasovanie: prítomní:       7 poslancov/ Brázová,  Strella, Krupský, Rapavý 
                                                                 Fiľová, Sedlák, Kavulič          
 
                     Za:                 7 poslancov/ 
                     Proti:             0 poslancov/ 
                  
 
Poslanci schválili v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) prenájom majetku vo vlastníctve obce 
Spišský Hrušov: 
 časť nehnuteľnosti – pozemkov, a to v rozsahu ako sú zakreslené v Geometrickom pláne 
19/2016 zo dňa 17.3.2016 o výmere: 
- časť pozemku – parcely č. 220, vo výmere: 9m2, kde táto časť parcely bola vytvorená na základe 
vyššie uvádzaného geometrického plánu a ide o novú parcelu č. 220/2 vo výmere: 9m2, druh 
pozemku: trvalé trávne porasty, 
- časť pozemku – parcely č. 217/2, vo výmere: 1675m2, kde táto časť parcely bola vytvorená na 
základe vyššie uvádzaného geometrického plánu a ide o novú parcelu č. 217/5 vo výmere: 1675 m2, 
druh pozemku: zastavané plochy, 
spolu sú predmetom nájmu pozemky vo výmere 1684 m2 v katastrálnom území Spišský Hrušov, 
obec Spišský Hrušov, zapísanej na LV č. 1   
 za nájomné 0,75 EUR /m2/rok  
pre BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, sídlo: 053 63 Spišský Hrušov 195 spôsobom 
podľa citovaného zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je 



 
 

daný tým, že uvedené priestory Obec Spišský Hrušov nevyužíva a v súčasnosti nepotrebuje na 
plnenie svojich úloh a zároveň tým utvára podmienky na rozvíjanie podnikateľskej činnosti v obci. 

 
 

 
 
 
K bodu č. 6  

 
Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra obce č. 4/2016 – vybavovanie 
sťažnosti a petícií za rok 2015 
- Predniesol hl.kontrolór obce Ing. František Stanislav/viď príloha zápisnice 
- V roku 2015 bola OcÚ zaevidovaná jedna sťažnosť vo veci porušovania územného 
plánu obce a VZN č. 1/2010 o udržiavaní čistoty, ochrane ŽP a o ochrane nefajčiarov na 
území obce Spišský Hrušov.  
- výkon petičného práva upravuje zákon č. 85/1990 ZB. o petičnom práve..V roku 2015 
nebola OcÚ zaevidovaná ani jedna petícia.  

      
 

Poslanci berú na vedomie. 
 

 
K bodu č. 7  
  
 Prejednanie žiadosti občanov a informácia o príprave projektu na vodovod, 
kanalizáciu – Lenkava 
 
- chyba pri vypisovaní pozvánky: nie p.Jenčová ale p.Záhradníková – písané v mene obyvateľov 
obce, za chybu sa ospravedlňujeme 
- list od obyvateľov obce:   
          - nesúhlas s prepojením ciest Kamenica a ihriska 
          - vyriešenie problémov s prevádzkou ihriska: parkovanie počas akcií, rušenie nočného kľudu,  
          - vyriešenie odvodnenia klziska, presakovanie do studne 
          - dokončenie oplotenia ihriska, ohrozovanie pukmi a loptami – starostka: zachytávacie siete 
          - dodržiavanie vstupu na ihrisko cez oficiálny plot – starostka: cesta okolo p.Záhradníkovej je 
obecná 
          - upratovanie ihriska po akciách  

 
Prítomní poslanci berú na vedomie. 

   
 
 

Projekt vodovod , kanalizkácia – Lenkava 
- zmena projektu 
- okolo št.cesty – podvŕtanie cesty – do kanalizácie – za Vojtušom do potoka 
- zameranie geodetom 
 
- zistiť na polícii – retarder na ulici Jurovec 
- doniesť kamenivo na Lenkavu – úprava cesty 

 
 

- poslanci berú na vedomie 



 
 

 
 
 

K bodu č. 8  
 

            Žiadosť ZŠ o príspevok. 
- na lyžiarsky kurz je príspevok od štátu len na žiakov 7.ročníkov 
- chodí aj 8.ročník na zdokonaľovací kurz – ide o 10 detí, žiadajú prispieť sumou 130,00 € 
- poslanci navrhujú uhradiť plnú sumu a to 130,00 € na jedného žiaka – zahrnúť do rozpočtu 
  na budúci rok 
 
 

Hlasovanie: prítomní:     7 poslancov/ Brázová, Šofranko, Kavulič, Strella, Krupský,  
                                                                 Fiľová, Šutyová, Sedlák, Rapavý         
                      Za:               7 poslancov 
                      Proti:           0 poslancov 
Prítomní poslanci schvaľujú príspevok pre ZŠ Spišský Hrušov vo výške 130,00 € na žiaka, ktorý sa 
zúčastní zdokonaľovacieho lyžiarskeho kurzu, čo predstavuje pri počte žiakov 10 celkovú sumu 
1 300,00 € s tým, že uvedený príspevok bude zahrnutý do rozpočtu na rok 2017. 
 

 
 
K bodu č. 9 
 

Žiadosť p.M.Kleinovej, Spišský Hrušov č. 94 
- odkúpenie pozemkov pod rodinným a okolo rodinného domu 
- nesúhlasí s odsúhlasenou kúpnou cenou 10,00 € 
- pani Kleinová navrhuje kúpnu cenu 3,00 €/m2 

 
     - poslanci berú na vedomie a ešte sa k tejto žiadosti vrátia na niektorom inom OZ, po 

dôkladnejšom rozobratí danej situácie 
 
 
 

K bodu č. 10 
 

Rôzne. 
- poslanec Kavulič: na stránke obce – zverejnenie  ohľadom bytovej výstavby, kde sa môže 
stavať a pod., investičné veci 
 
 
 
- R. Klešť – člen DHZ – návrh na zvýšenie rozpočtu pre DHZ  na budúci rok, je potrebné 
upraviť „športovú mašinu“,  ktorá je potrebná pri súťažiach, na ktorých dosahujeme veľmi 
dobré výsledky – ide o sumu 3000 € - 3100 € 
- doterajší rozpočet bol 900 € potrebovali by cca 3500 € 
- taktiež funguje na ZŠ krúžok DHZ 

           - poslanci berú na vedomie – zapracovanie do budúcoročného rozpočtu 
 
  
 
 
 



 
 

 
K bodu č. 11 
 

 
V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na zasadnutí. 

 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
           RNDr. Lídia Brázová                            ............................................. 
 
           Patrik Rapavý                                        ............................................. 
 
 
 
Zapísala: Monika Švačová   
 
 
 
 
                                                                                                        Elena Franková 
                                                                                                         starostka obce 
 
V Spišskom Hrušove, 19.10.2016  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

U Z N E S E N I E 
zo  zasadnutia OZ konaného dňa 19.10.2016 

 
Prítomní poslanci:  RNDr. Lídia Brázová,  Ján Sedlák,         
          Ing Stanislav Kavulič, Milan Strella, Patrik Rapavý, Vincent Krupský, Anna  
                               Fiľová 
 
Uznesenie č.50/16 

OZ schvaľuje Program zasadnutia  OZ konaného dňa 19.10.2016:  
1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba overovateľov a návrhovej komisie. 
4. Kontrola plnenia uznesení. 
5. Schválenie zmluvy o prenájme s BIO-plus. 
6. Správa o výsledku kontroly hl. kontrolóra obce. 
7. Prejednanie žiadosti občanov a informácia o príprave projektu na vodovod, kanalizáciu 

- Lenkava 
8. Žiadosť ZŠ o príspevok. 
9. Žiadosť p.M.Kleinovej. 
10. Rôzne. 
11. Záver.   

   
 

 
Uznesenie č. 51/16 

OZ schvaľuje za overovateľov  P. Rapavého, RNDr. L. Brázovú a návrhovú komisiu. M. 
Strellu, V. Krupského. 

 
 

Uznesenie č. 52/16 
OZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) prenájom majetku vo vlastníctve obce 
Spišský Hrušov: 
 časť nehnuteľnosti – pozemkov, a to v rozsahu ako sú zakreslené v Geometrickom pláne 
19/2016 zo dňa 17.3.2016 o výmere: 
- časť pozemku – parcely č. 220, vo výmere: 9m2, kde táto časť parcely bola vytvorená na základe 
vyššie uvádzaného geometrického plánu a ide o novú parcelu č. 220/2 vo výmere: 9m2, druh 
pozemku: trvalé trávne porasty, 
- časť pozemku – parcely č. 217/2, vo výmere: 1675m2, kde táto časť parcely bola vytvorená na 
základe vyššie uvádzaného geometrického plánu a ide o novú parcelu č. 217/5 vo výmere: 1675 m2, 
druh pozemku: zastavané plochy, 
spolu sú predmetom nájmu pozemky vo výmere 1684 m2 v katastrálnom území Spišský Hrušov, 
obec Spišský Hrušov, zapísanej na LV č. 1   
 za nájomné 0,75 EUR /m2/rok  
pre BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, sídlo: 053 63 Spišský Hrušov 195 spôsobom 
podľa citovaného zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je 
daný tým, že uvedené priestory Obec Spišský Hrušov nevyužíva a v súčasnosti nepotrebuje na 
plnenie svojich úloh a zároveň tým utvára podmienky na rozvíjanie podnikateľskej činnosti v obci. 



 
 

 
 
Uznesenie č. 53/16 

OZ schvaľuje príspevok pre ZŠ Spišský Hrušov vo výške 130,00 € na žiaka, ktorý sa 
zúčastní zdokonaľovacieho lyžiarskeho kurzu v roku 2017, čo predstavuje pri počte žiakov 10 
celkovú sumu 1 300,00 € s tým, že uvedený príspevok bude zahrnutý do rozpočtu na rok 2017. 

 
 

Uznesenie č. 54/16 
OZ berie na vedomie: 

 Správu o výsledku kontroly hl.kontrolóra obce č. 4/16 – vybavovanie sťažnosti 
a petícií 

 Žiadosť obyvateľov obce Spišský Hrušov o opätovné prerokovanie prepojenia ciest 
Kamenica a ihriska, vyriešenie problémov spojených s prevádzkou ihriska, klziska. 

 Informáciu o príprave projektu vodovod, kanalizácia – Lenkava. 
 Žiadosť p. Márie Kleinovej, Sp.Hrušov č.94 
 Navýšenie rozpočtu na budúci rok na činnosť DHZ cca na sumu 3 500,00 €, po 

predložení rozpočtu. 
 

 
 

 
 
 
 
V Spišskom Hrušove, 19.10.2016                
 
 
 

                        Elena Franková 
                                                                                               starostka obce                                                         


