Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 30. októbra 2017

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedl.:

p. Roman Čonka
p. Ján Kalakaj
Ing. Gabriel Chripko

1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce Bc. Mária Kleinová. Privítala poslancov, hostí a
oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
2. Pani starostka určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a návrhovej

komisie bol schválený Ing. Matúš Korheľ a p. Cyril Žiga, za overovateľov zápisnice boli
zvolení taktiež Ing. Matúš Korheľ a p. Cyril Žiga. Mandátová a návrhová komisia OZ
konštatovala, že bolo prítomných 6 z 9 poslancov /66 %/ a OZ bolo uznášania schopné.
3. Pani starostka informovala o programe zasadnutia OZ, program bol doplnený v bode
rôzne:
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Schválenie programu zasadnutia OZ

3.

Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

4.

Kontrola plnenia uznesení

5.

a/ Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2017 v zmysle zákona o rozpočtových

pravidlách
b/ Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtovému opatreniu č. 4/2017

Bc. Kleinová

Bc. Kleinová

Bc. Kleinová
p. Ščuka

6.

List Stanislav Hudzík, Mlynská 184, Spišský Štiavnik, týkajúci sa zámeny pozemkov Bc. Kleinová

7.

Žiadosť o odkúpenie podielu z parcely E KN č. 4309/2 Mrava, s.r.o., Priečna 832,

Spišský Štiavnik
8.

Bc. Kleinová

Žiadosť o kúpu pozemku E KN č. 4309/5 Tomáš Vagaš, Mariánske námestie 263,

Spišský Štiavnik

Bc.

Kleinová

9. Žiadosť o vyriešenie problému so stromami Pavel Chripko, Priečna 274, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
10. Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Daniela Dudová, Levočská 212, Poprad
11. Rôzne
- nadstavba ŠJ - ZŠ
12. Interpelácie poslancov
13. Záver

Bc. Kleinová

OZ schválilo tento doplnený program OZ.
4. V rámci kontroly plnenia uznesení
- pani starostka zisťovala u p. Korheľa ponuku na riešenie havarijného stavu v ZŠ, p. Korheľ
sľúbil doniesť ponuku, keď firma skončí práce na kostole, je potrebné umiestniť fóliu na
strechu,
- pani starostka uviedla, že stále ostávajú v plnení uznesenia - nákup nádob na odpad
/93/2015/ , uznesenie č. 74/2017.
5. K tomuto bodu uviedla pani starostka, že zasadla finančná komisia, doporučuje OZ
schváliť rozpočtové opatrenie č. 4/2017 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, je
potrebné dohodnúť, ako bude pokračovať ďalej zberný dvor,
- obec má pohľadávku vo výške 36 000 €, ktorú je potrebné uhradiť,
- pani starostka uviedla, že je znovu čierna skládka pod Dubinou, ,
- unimobunku zo zberného dvora je možné použiť na kanceláriu pre terénnych sociálnych
pracovníkov, na náradie pre aktivačných pracovníkov, druhú na garáž pri OcÚ na hasičskú
techniku,
- OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2017 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.
6. V tomto bode dala pani starostka slovo p. Stanislavovi Hudzíkovi, ktorý uviedol svoj názor
na situáciu, týkajúcu sa kúpy pozemku pri materskej škole, taktiež týkajúcu sa pozemkov v
areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva podielnikov, uviedol, že kúpa pozemku pri
materskej škole bola obchodnou záležitosťou,
- pani starostka uviedla, že aj obec mala záujem o tento pozemok,
- p. Hudzík uviedol, že na uvedené pozemky v areáli PDP boli pozrieť poslanci OZ,
- OZ berie na vedomie list Stanislava Hudzíka, Mlynská 184, Spišský Štiavnik.
7. V tomto bode p. starostka informovala o žiadosti Mrava s.r.o., Priečna 832, Spišský
Štiavnik o kúpu podielu z parcely E KN č. 4309/2,
- OZ berie na vedomie žiadosť Mrava, s.r.o. o odkúpenie parcely E KN č. 4309/2 v zmysle
priloženého GEO plánu.
8. Pani starostka informovala o žiadosti p. Tomáša Vagaša, Mariánske námestie 263,
Spišský Štiavnik o kúpu pozemku E KN č. 4309/5,
- OZ berie na vedomie žiadosť Tomáša Vagaša, Mariánske námestie 263, Spišský Štiavnik o
odkúpenie parcely E KN 4309/5,
- doporučuje p. Jánovi Koňovi zvolať komisiu výstavby, prípadne pozvať žiadateľov o
pozemok.
9. V tomto bode informovala pani starostka o žiadosti o vyriešenie problémov so stromami pri
vchode na cintorín,
- OZ berie na vedomie žiadosť Pavla Chripka, Priečna 274, Spišský Štiavnik a navrhuje pani
starostke vstúpiť do jednania so spoločnosťou na výrub stromov.
10. V tomto bode informovala p. starostka o návrhu zmluvy o poskytovaní auditorských
služieb od Ing. Daniely Dudovej, Levočská 212, Poprad,

- OZ schvaľuje návrh zmluvy na poskytovanie auditorských služieb s Ing. Danielou Dudovou
na obdobie roka 2017-2018.
11. V bode rôzne pani starostka informovala o havarijnom stave strechy nad ŠJ pri ZŠ, je
potrebné riešiť dlhodobý prenájom alebo vlastníctvo časti nehnuteľnosti,
- OZ berie na vedomie správu na nadstavbu 5. tried nad školskou jedálňou z dôvodu
havarijného stavu strechy.
- taktiež pani starostka informovala o možnosti zastupovania p. Barabasom v konaní
ohľadom zberného dvoru, zmluva s JUDr. Hudzíkom naďalej platí,
- OZ schvaľuje JUDr. Pavol Barabas, advokát, na zastupovanie v súdnom konaní vedenom
na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 12/49/2017,
- p. starostka vyzvala poslancov ohľadom vyúčtovania strážnej služby pri akcii Futbalový
turnaj, poslanci vyúčtujú v pokladni OcÚ,
12. Pani starostka poprosila poslancov o pomoc pri odprataní vrakov áut spred cintorína pri
príležitosti sviatku Všetkých svätých a aby zabezpečili preparkovanie áut, aby sa uvoľnil
priestor pre parkovanie návštevníkov cintorína.
13. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí,
popriala pekný večer.

V Spišskom Štiavniku 6.11.2017

Zapísala:

Antónia Zummerová

-----------------------------

Overovatelia zápisnice:

Ing. Matúš Korheľ
-----------------------------

Cyril Žiga

----------------------------

----------------------------Bc. Mária Kleinová
starostka obce

