Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 26. februára 2018

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedl.:

p. Cyril Žiga, p. Roman Čonka, p. Ján Kalakaj

1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce Bc. Mária Kleinová. Privítala poslancov 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 Ing. Gabriel Chripko, za overovateľov zápisnice
boli zvolení taktiež Ing. Matúš Korheľ a Ing. Gabriel Chripko. 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, do programu bolo doplnené 2 body
v bode rôzne:

P r og r am :

referuje:

1.

Otvorenie zasadnutia

Bc. Kleinová

2.

Schválenie programu zasadnutia OZ

3.

Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

4.

Kontrola plnenia uznesení

5.

Schválenie uznesenia k Zmenám a doplnkom č. 2 ÚPN obce Spišský Štiavnik
Bc. Kleinová

6.

Schválenie uznesenia spolufinancovanie - pitná voda v MRK

Bc. Kleinová

7.

Schválenie zápisu v obecnej kronike a v obecnom albume za rok 2016

Mgr.

Mizerová
8.

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2017

9.

Rôzne

p. Ščuka

- list Základnej školy Sp. Štiavnik o nedostatočnej kapacite priestorov ZŠ

Bc. Kleinová

- informácia o projekte hasičské zbrojnice

Bc. Kleinová

10. Interpelácie poslancov

11. Záver
OZ schválilo tento program OZ po doplnení.
4. V rámci kontroly plnenia uznesení:
- pani starostka uviedla, že k zmenám Cestovného poriadku SAD sme zatiaľ neobdržali
žiadne vyjadrenie,
- uviedla, že zateká strecha OcÚ,
- pani starostka apelovala na poslancov informovať občanov o možnosti prenájmu nádoby na
komunálny odpad,
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v platnosti ostáva uznesenie č. 93/2015 kuka nádoby,
OZ ruší uznesenie č. 74/2017:
/Znenie uznesenia:
OZ v zmysle zápisu z finančnej kontroly Slovenskej agentúry životného prostredia projektu Zlepšenie nakladania
s odpadmi v obci Spišský Štiavnik v rámci opisu zistených nedostatkov doporučuje starostke obce vypracovať
geometrický plán na zámenu pozemkov p. Stanislava Hudzíka, č.p. 278 a obecného pozemku v areáli bývalého
Poľnohospodárskeho družstva, č.p. 4309/2/,

5. Pani starostka informovala o Doplnkoch č. 2 k ÚPN-O, prebiehajú prípravné práci v
spolupráci s Ing. Mačákovou, verejné prerokovanie sa už uskutočnilo, obec bude žiadať
dotáciu na spracovanie ÚPN-O,
- OZ schvaľuje žiadosť na dotáciu na Zmeny a doplnky č.2 ÚPN O s tým, že proces
obstarávania a schvaľovania Zmeny a doplnky č.2 ÚPN O bude ukončený do 3 rokov od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
6. Pani starostka informovala o projekte pitnej vody pre MRK, obec obdržala súhlasné
stanovisko k PVPS, Poprad k zriadeniu odberného miesta,
OZ schvaľuje:
•

predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu „Zlepšenie prístupu MRK k
pitnej vode“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok, s kódom výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2016-3, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

•

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

•

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 1780,00
EUR

•

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

7. V tomto bode informovala kronikárka obce Mgr. Mizerová o zápise v obecnej kronike a
obecnom albume, v registri obecnej kroniky za rok 2016 je 15 kapitol, v registri obecného
albumu za rok 2016 je 9 kapitol,
- OZ schvaľuje zápis v obecnej kronike a obecnom albume za rok 2016.

8. V tomto bode predniesol p. Ščuka, kontrolór obce Správu z kontrolnej činnosti za rok
2017,
- ohľadom dotácií ešte predloží správu z kontroly,
- OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za rok 2017.
9. V tomto bode:
a/ pani starostka informovala o liste Mgr. Márie Martinkovej, týkajúci sa nedostatočnej
kapacity priestorov ZŠ,
- pani starostka zároveň uviedla, že ŠJ ešte nie je zapísaná na LV obce, čakáme na zápis,
- OZ berie na vedomie list Mgr. Márie Martinkovej, riaditeľky základnej školy o nedostatočnej
kapacite priestorov Základnej školy v Spišskom Štiavniku,
- OZ odporúča starostke obce hľadať možnosti ohľadom zabezpečenia financovania
odstránenia vzniknutého stavu,
b/ pani starostka informovala poslancov OZ o výzve na opravu hasičských zbrojníc z
Ministerstva vnútra, termín je 21. apríl 2018,
- OZ berie na vedomie informácie o výzve na financovanie požiarnych zbrojníc. Doporučuje
pani starostke vypracovať projekt na opravy existujúcej požiarnej zbrojnice.
10. Pán Radoslav Ščuka, kontrolór obce informoval o novom zákone o obecnom zriadení, je
nové odmeňovanie poslancov, bude k tomuto zákonu školenie, zákon bude účinný od
1.4.2018.
11. V rámci bodu interpelácie poslancov:
- Ing. Matúš Korheľ, zástupca starostky požiadal o posyp na ulici Lúčnej z dôvodu
bezpečnosti cestnej premávky pri odbočovaní na hlavnú cestu,
- p. poslanec Jaroslav Lacko sa informoval o práci MOPS.
12. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí,
popriala pekný večer a ukončila zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 7.3.2018

Zapísala:

Antónia Zummerová

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Matúš Korheľ

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

Ing. Gabriel Chripko

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

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

