Obec Vyšné Ružbachy
065 02 Vyšné Ružbachy 243
tel.: 052/4398110, email: obecvr@slnet.sk, internet: www.obecvysneruzbachy.sk

________________________________________
Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.06.2019
na Obecnom úrade vo Vyšných Ružbachoch
______________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( tvorí prílohu zápisnice)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu V. zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Prejednanie Zmien a doplnkov územného plánu obce Vyšné Ružbachy
Rozšírenie kanalizácie – lokalita „Horbek“
Žiadosť o príspevok JDS
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a 2/2019
Presťahovanie MŠ do priestorov rekonštruovanej Základnej školy č. 229
Projektová dokumentácia na nadstavbu budovy Základnej školy č. 330
Záväzné stanovisko pre účely územného konania – Slovak Telekom a. s.
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Reštaurácia Hotel Kráter
Žiadosť o prenájom parkovacieho miesta pri b. j. 333
Diskusia
Záver

Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Peter Martinek, ktorý privítal
prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Zároveň predniesol návrh na doplnenie programu o bod:
- Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe rodinného domu Margita Krupová, Vyšné Ružbachy č. 331
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení Ľudovít Fabis a Peter Šutor, za zapisovateľa bola určená
Viera Šutorová.
K bodu 2
OZ schválilo doplnený program V. zasadnutia OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu V. zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Prejednanie Zmien a doplnkov územného plánu obce Vyšné Ružbachy
Rozšírenie kanalizácie – lokalita „Horbek“
Žiadosť o príspevok JDS
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a 2/2019
Presťahovanie MŠ do priestorov rekonštruovanej Základnej školy č. 229
Projektová dokumentácia na nadstavbu budovy Základnej školy č. 330
Záväzné stanovisko pre účely územného konania – Slovak Telekom a. s.
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Reštaurácia Hotel Kráter
Žiadosť o prenájom parkovacieho miesta pri b. j. 333
Žiadosť o záväzné stanovisko k výstavbe rodinného domu Margita Krupová, V.R. 331
Diskusia
Záver
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Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Fabis Ľudovít, Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária
Šlachtovská, Peter Šutor, Milan Urbanec

Jozef Holuj

Na úvod boli oslovení hostia p. Peter Habiňák a p. Božena Pribišová, ktorí predniesli žiadosť o výstavbu garáži
na mieste, kde bola plánovaná výstavba Materskej školy. OZ nedoporučuje výstavbu na uvedenom pozemku,
ale navrhuje vytvorenie parkovacích miest na p. č. 167/1.

K bodu 3
Kontrolu plnenia uznesení predniesol Ing. Štefan Ščensný, ktorý skonštatoval že uznesenia OZ sú splnené okrem
uznesenia č. 3/35/2019 Návrh rokovacieho poriadku, uznesenia č. 22/54/2019 vypracovanie projektového zámeru pre
riešenie havarijného stavu drevenej stavby pri Požiarnej zbrojnici a uznesenia č. 38/70/2019 zámer zriadenia
Obecného podniku, ktoré sú v riešení.
OZ kontrolu plnenia uznesení berie na vedomie.

K bodu 4
Prejednanie Zmien a doplnkov územného plánu obce Vyšné Ružbachy
S návrhom prejednania zmien a doplnkov územného plánu obce Vyšné Ružbachy oboznámil obecné zastupiteľstvo
Ing. Štefan Ščensný. Jedná sa o zaradenie pozemkov p. č. 917/38, 917/27, 917/29, 917/37 a 917/31 v lokalite Horbek
do územného plánu z dôvodu, že tieto zmeny neboli pojaté v predchádzajúcom období a pozemky boli predané obcou
Vyšné Ružbachy ako stavebné. Obecné zastupiteľstvo odporúča zistiť cenu aktualizácie územného plánu
a autora/spracovateľa. Tento bod sa prejedná sa na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

K bodu 5
Rozšírenie kanalizácie – lokalita „Horbek“
V lokalite „Horbek“ v časti II je potrebné doriešiť výstavbu rozšírenia kanalizačnej siete pre 4 rodinné domy
s možnosťou dopojenia aj ďalšej budúcej výstavby. Jedná sa o p. č. 6202 895/51, 895/52 a 6671. Dĺžka navrhovanej
kanalizačnej siete je cca 80 m. Prítomný hosť Ing. Harendarčíková oboznámila poslancov s tým, že na kanalizáciu
v tejto časti má vypracovaný projekt, ktorý možno posúdiť, či sa dá použiť pre tento účel.
Bod sa presúva na nasledujúce zasadnutie OZ.

K bodu 6
Žiadosť o príspevok JDS
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Vyšné Ružbachy podala žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre účely vykrytia
nákladov spojených s aktivitou „Jánskeho posedenia pri piesni a básni“ v čiastke 500,- €. Nakoľko v rozpočte na rok
2019 je v rozpočte je vyčlenených 600,- € pre aktivity Jednoty dôchodcov, OZ schválilo čerpanie z tejto položky za
podmienky dodržania účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov.

Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Fabis Ľudovít, Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária
Šlachtovská, Peter Šutor, Milan Urbanec

Jozef Holuj

2

Obec Vyšné Ružbachy
065 02 Vyšné Ružbachy 243
tel.: 052/4398110, email: obecvr@slnet.sk, internet: www.obecvysneruzbachy.sk

________________________________________
K bodu 7
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a č. 2/2019
Predseda finančnej komisie, poslanec p. Urbanec, predniesol záznam zo zasadnutia finančnej komisie ktorá
prejednávala čerpanie rozpočtu a navrhované zmeny a jednohlasne doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť
predkladaný návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019.
OZ svojím uznesením berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 Int. a schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.
2/2019 R podľa predloženého návrhu, čím sa rozpočet obce mení nasledovne:

Rekapitulácia:

Schválený

Po RO č. 1/2019 I

Po RO č. 2/2019 R

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
Rozpočtové príjmy spolu

1 079 058,00
0,00
29 998,00
50 500,00
1 159 556,00

1 036 087,00
0,00
29 998,00
50 500,00
1 116 585,00

1 046 084,00
13 019,00
29 998,00
50 500,00
1 139 601,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Základná škola s materskou školou
Rozpočtové výdavky spolu

395 172,00
120 552,00
58 110,00
585 722,00
1 159 556,00

395 172,00
120 552,00
58 110,00
542 751,00
1 116 585,00

405 169,00
133 571,00
58 110,00
542 751,00
1 139 601,00

0,00

0,00

0,00

Hospodárenie celkom
Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Fabis Ľudovít, Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária
Šlachtovská, Peter Šutor, Milan Urbanec

Jozef Holuj

K bodu 8
Presťahovanie MŠ do priestorov rekonštruovanej Základnej školy č. 229
Starosta obce informoval OZ o zámere presťahovať Materskú školu do priestorov zrekonštruovanej Základnej školy
súp. č. 229, aby sa mohlo započať s rekonštrukciou Požiarnej zbrojnice, na ktorú obec dostala dotáciu z Ministerstva
vnútra. Po vyjadrení RÚVZ Stará Ľubovňa, ktorá má posúdiť či priestory sú vyhovujúce a aké zmeny treba na
priestoroch budovy vykonať, aby boli splnené podmienky pre prevádzku Materskej školy, sa tento bod opätovne
prejedná na zasadnutí OZ. Na obhliadku priestorov starosta prizve aj obecnú radu.

K bodu 9
Projektová dokumentácia na nadstavbu budovy Základnej školy č. 330
V súčasnej dobe je vypracovaná projektová dokumentácia na nadstavbu budovy Základnej školy č. 330 a vybavujú sa
jednotlivé vyjadrenia pre účely vydania stavebného povolenia na nadstavbu. Podľa predbežného prieskumu je
možnosť získať úver maximálne vo výške 100 000,- €, čo je momentálne nepostačujúce na započatie realizácie
stavby. V rámci prejednávania tohto bodu sa rozvinula diskusia ako navýšiť príjem do rozpočtu obce. Navrhuje sa
sprísniť kontrolu evidencie ubytovaných hostí a výberu dane z ubytovania.
Informácie berie OZ na vedomie.

3

Obec Vyšné Ružbachy
065 02 Vyšné Ružbachy 243
tel.: 052/4398110, email: obecvr@slnet.sk, internet: www.obecvysneruzbachy.sk

________________________________________
K bodu 10
Záväzné stanovisko pre účely územného konania – Slovak Telekom a. s.
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený spoločnosťou InfoTel spol. s r. o., Novolíšeňská
18, Brno, podal žiadosť o vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie stavby „Rozšírenie verejnej komunikačnej
siete“ formou optických káblov. Poslanci OZ majú možnosť nahliadnuť do dokumentácie na tunajšom Obecnom
úrade vo Vyšných Ružbachoch.
OZ po podrobnejšom oboznámení sa s dokumentáciou prejedná tento bod na nasledujúcom zasadnutí.

K bodu 11
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Reštaurácia Hotel Kráter
Tomáš Klimek, Spišská Stará Ves a Oliver Galik, Kamienka, podali žiadosť o prenájom nebytových priestorov –
Reštaurácie v Hoteli Kráter Vyšné Ružbachy za účelom prevádzkovania Reštaurácie Pizzerie.
Poslanci navrhujú prizvať ich na najbližšie zasadnutie a predložiť zámer prevádzkovania priestorov.

K bodu 12
Žiadosť o prenájom parkovacieho miesta pri b. j. 333
Mgr. Patrícia Harendarčíková a Peter Harendarčík podali Žiadosť o prenájom parkovacieho miesta pod bytovým
domom č. 333 pre osobné motorové vozidlo. Nakoľko je nedostatočný počet parkovacích miest pred bytovým
domom OZ svojím hlasovaním neschválilo uznesenie o prenájme vyhradeného parkovacieho miesta.
Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Fabis Ľudovít, Ján Gončár, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária
Šlachtovská
Peter Šutor, Milan Urbanec
Jozef Holuj

Starosta obce navrhol, v nadväznosti na riešenie parkovacích miest pri bytovom dome, prehodnotiť jestvujúcu
dopravnú projektovú dokumentáciu.

K bodu 13
Žiadosť o záväzné stanovisko obce
OZ prejednalo Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k architektonickej štúdii novostavby „Rodinný dom“ na
pozemku p. č. KN – C 895/46 a 895/47 k. ú. Vyšné Ružbachy žiadateľky Margity Krupovej, Vyšné Ružbachy č. 331.
OZ schválilo architektonickú štúdiu novostavby „Rodinný dom“ stavebníka Margita Krupová, 065 02 Vyšné
Ružbachy č. 331, vypracovanú Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš, RG ATELIÉR s.r.o., Námestie sv.
Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa, za podmienok vybudovania inžinierskych sietí potrebných na pripojenie
novostavby.
Hlasovanie za:
Hlasovanie proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Fabis Ľudovít, Ing. Patrik Grech, Jozef Guľaši, Matúš Hanečák, Mgr. Mária Šlachtovská,
Peter Šutor, Milan Urbanec

Jozef Holuj

K bodu 14
Diskusia:
- problém so separovaným zberom – plasty, prečo neberú všetky vrecia, zvon na plasty pri b. j. 333 nevyvezený
- kosenie v obci
- zakúpenie trávneho koberca pre park pri Urbare, cena cca 300,- €
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- prenájom verejného priestranstva – parkovanie v obci. Návrh VZN o prenájme verejných priestranstiev za účelom
celodenného parkovania motorových vozidiel, navrhované poplatky pre osobné autá 2,- € a autobus 10,- €.
- s rozrastajúcou bytovou výstavbou obecné zastupiteľstvo navrhuje vydať VZN o názvoch ulíc
- rýchla jazda vozdiel v obci

K bodu 15
Záver
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky a dotazy, na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Viera Šutorová

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

Overovatelia zápisnice:
Ľudovít Fabis

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

Peter Šutor

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

Mgr. Peter Martinek
starosta obce
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