SPRÁVA
Kontrola plnenia uznesení OcZ Spišské Hanušovce za rok 2017
V roku 2017 boli na 8-ich zasadnutiach OcZ prijaté tieto schvaľovacie a ukladacie uznesenia:
1. Zasadnutie OcZ zo dňa 22. 02. 2017
Prijaté 4 uznesenia:
 5/2/2017 OcZ schvaľuje VZN č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebiska obce Spišské Hanušovce.
 6/2/2017 OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.
polrok 2017
 7/2/2017 OcZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 Nové špeciálne učebne pre ZŠ s MŠ Spišské
Hanušovce, vrátane projektového zámeru.
 8/2/2017 OcZ schvaľuje refundáciu nákladov na nákup kanalizačného potrubia vo
výške 405,00 € p. Jozefovi Rakovi, bytom Spišské Hanušovce 122, ktorý vlastnými
silami a prostriedkami opravil kanalizáciu obce pri svojom rodinnom dome.
Prijaté uznesenia boli splnené.
2. Zasadnutie OcZ zo dňa 08. 03. 2017
Prijaté 2 uznesenia:
 12/3/2017 OcZ schvaľuje prístavbu súčasnej hasičskej zbrojnice a poveruje starostu
obce poslať žiadosť na Prezídium HaZZ SR v Bratislave o poskytnutie dotácie v
minimálnej sume 30 tis. €. Zároveň poveruje starostu obce zabezpečiť projektovú
dokumentáciu a stavebné povolenie na uvedenú prístavbu.
 13/3/2017 OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Mesto Spišská Stará
Ves na záujmovú a príležitostnú činnosť pre 4 deti s trvalým pobytom v obci Spišské
Hanušovce v rámci aktivít Centra voľného času v Sp. Starej Vsi vo výške 347,00 €.
Prijaté uznesenia boli splnené.
3. Zasadnutie OcZ zo dňa 10. 05. 2017
Prijatých 9 uznesení:
 17/5/2017 OcZ schvaľuje do funkcie veliteľa DHZO Spišské Hanušovce p. Jána
Kromku.

 18/5/2017 OcZ schvaľuje jednorazovú finančnú odmenu doterajšiemu veliteľovi
Michalovi Benedikovi vo výške 500,00 € netto.
 19/5/2017 OcZ schvaľuje VZN č. 2/2017, ktorým sa mení VZN č. 5/2015 Požiarny
poriadok obce Spišské Hanušovce.
 20/5/2017 OcZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu DHZO Spišské Hanušovce.
 21/5/2017 OcZ schvaľuje Záverečný účet Obce Spišské Hanušovce za rok 2016.
 25/5/2017 OcZ schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „ Zriadenie špeciálnych
učební ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce realizovaného v rámci výzvy IROP- PO2CS222-PZ-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho asociálneho rozvoja obce Spišské Hanušovce na roky 2015 – 2023.
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
 26/5/2017 OcZ schvaľuje:
a) predloženie a financovanie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO-SC431-2017-19 na projekt:
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Spišské
Hanušovce za účelom zlepšenia energetickej efektivity, ktoré sú v súlade s
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišské Hanušovce na roky
2015 - 2023
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov pre projekt: Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v
obci Spišské Hanušovce za účelom zlepšenia energetickej efektivity, kód výzvy: OPKZPPO4-SC431-2017-19. Celkové oprávnené výdavky vo výške 166 929,66 EUR, celkové
spolufinancovanie vo výške 8 346,50 EUR (5% z celkových oprávnených výdavkov) a
prípadné neoprávnené výdavky neuznané riadiacim orgánom z celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku prekročenia referenčných hodnôt pre výdavky projektu.

 27/5/2017 OcZ schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2017 na projekt: „Novostavba multifunkčného ihriska Spišské Hanušovce“
ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišské
Hanušovce na roky 2015 – 2023.
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie .
c) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových
oprávnených výdavkov na projekt: „Novostavba multifunkčného ihriska Spišské
Hanušovce“. Celkové oprávnené výdavky vo výške 46 343,64 €, celkové
spolufinancovanie vo výške 6 343,64 €.

 30/5/2017 OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku
cirkev, farnosť Spišské Hanušovce č. 93 na opravu filiálneho kostola Sedembolestnej
Panny Márie na Potoku vo výške 1 000,00 €.
Poznámka: Na zasadnutí OcZ zo dňa 20. júna 2017 bolo uznesenie č. 26/5/2017 zrušené
a nahradené uznesením č. 31/6/2017.
Ostatné prijaté uznesenia boli splnené.
4. Zasadnutie OcZ zo dňa 20. 06. 2017
Prijaté 1 uznesenie:
 31/6/2017 OcZ schvaľuje:
a) predloženie a financovanie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO-SC431-2017-19 na projekt:
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v obci
Spišské Hanušovce za účelom zlepšenia energetickej efektivity, ktoré sú v
súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišské Hanušovce
na roky 2015 - 2023
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov pre projekt: Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného
úradu v obci Spišské Hanušovce za účelom zlepšenia energetickej efektivity, kód
výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19. Celkové oprávnené výdavky vo výške 177 823,66
EUR, celkové spolufinancovanie vo výške 8 891,18 EUR (5% z celkových oprávnených
výdavkov) a prípadné neoprávnené výdavky neuznané riadiacim orgánom z celkových
oprávnených výdavkov v dôsledku prekročenia referenčných hodnôt pre výdavky projektu.

Prijaté uznesenie bolo splnené.
5. Zasadnutie OcZ zo dňa 19. 07. 2017
Prijaté 4 uznesenia:
 35a/7/2017 OcZ schvaľuje VZN č. 3/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 7/2015
o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov.
 36/7/2017 OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením
č. 1/2017.
 37/7/2017 OcZ schvaľuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
Polrok 2017.
 39/7/2017 OcZ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR v rámci Výzvy číslo VII. Prezídia
Hasičského a záchranného zboru 2017. Zároveň schvaľuje spolufinancovanie projektu:
„Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Spišské Hanušovce“ vo výške 166
738,66 EUR z rozpočtu obce.
Prijaté uznesenia boli splnené.

6. Zasadnutie OcZ zo dňa 30. 08. 2017
Prijaté 1 uznesenie:
 42/8/2017 OcZ schvaľuje návrh VZN č. 4/2017 o výške príspevku v školských
zariadeniach ZŠ s MŠ v Spišských Hanušovciach.
Prijaté uznesenie bolo splnené.
7. Zasadnutie OcZ zo dňa 15. 11. 2017
Prijatých 7 uznesení:
 48/11/2017 OcZ schvaľuje návrh VZN č. 5/2017, ktorým sa mení VZN č. 4/2014
v znení VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku.
 50/11/2017 OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením
č. 2/2017. Zároveň schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 3 600,00 E na
kapitálové výdavky – rozpočtovej klasifikácie 0451 717002 – Úprava spevnených
plôch a komunikácií.
 52/11/2017 OcZ v súvislosti s realizáciou schváleného Akčného plánu okresu
Kežmarok schvaľuje:
a) stanovy záujmového združenia právnických osôb miest a obcí okresu Kežmarok s
názvom Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok
b) vstup Obce Spišské Hanušovce do záujmového združenia právnických osôb miest
a obcí okresu Kežmarok
c) podanie prihlášky Obce Spišské Hanušovce na vstup do záujmového združenia
právnických osôb miest a obcí okresu Kežmarok
 55/11/2017 OcZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre Spojenú školu Spišská Stará
Ves na vydanie Pamätnice k 60. výročiu od vzniku strednej školy v Spišskej Starej
Vsi vo výške 200,00 €.
 56/11/2017 OcZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce MO Slovenského
rybárskeho zväzu Spišská Stará Ves určenej na vydanie brožúry k 100. Výročiu
vzniku rybárskeho spolku v Spišskej Starej Vsi.
 57/11/2017 OcZ schvaľuje kúpu rozhlasovej karty na vysielanie rozhlasových staníc
prostredníctvom káblovej televízie.
 58/11/2017 OcZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej sociálnej pomoci pre rodinu
Anny Troppovej, Anne Irhovej, Pavlovi Irhovi a Pavlovi Graindovi po 200,00 €.
Poznámka: Uznesenie č. 57/11/2017 - kúpa rozhlasovej karty, ku dňu vykonania kontroly
nebolo splnené.
Ostatné prijaté uznesenia boli splnené.

8. Zasadnutie OcZ zo dňa 13. 12. 2017
Prijaté 4 uznesenia:
 61/12/2017 OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením
č. 3/2017.
 63/12/2017 OcZ schvaľuje návrh rozpočtu obce Spišské Hanušovce na roky 2018 –
2020, pričom rozpočet na rok 2018 ako záväzný a na roky 2019 a 2020 ako
orientačný.
 64/12/2017 OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2018.
 66/12/2017 OcZ schvaľuje poskytnutie jednorazového sociálneho príspevku vo výške
200,00 € Helene Graindovej, bytom Spišské Hanušovce č. 63.
Prijaté uznesenia boli splnené.

V Spišských Hanušovciach, 19. 03. 2018
Ing. Pavol Grainda
hlavný kontrolór

