Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 16. apríla 2018

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedl.:

p. Cyril Žiga, Ing. Matúš Korheľ, p. Ján Koňa

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 p. Ján Kalakaj a p. Jaroslav Lacko, za overovateľov zápisnice boli
zvolení taktiež p. Ján Kalakaj a p. Jaroslav Lacko. 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
informatívne 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.

Predžalobná výzva k prenájmu pozemku KN C č. 278

6.

Interpelácie poslancov

7.

Záver

OZ schválilo tento program OZ po doplnení informatívnych bodov v bode rôzne.
4. V rámci kontroly plnenia uznesení:

Bc. Kleinová

- OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 4.4.2018, v platnosti ostáva
uznesenie č. 93/2015 - kuka nádoby.
5. V tomto bode prečítala pani starostka predžalobnú výzvu zaslanú na Obec ,
- poslanci navrhli zabezpečiť právnika na riešenie danej problematiky,
- pani starostka uviedla, že v zmysle novely zákona o obecnom zriadení je nová definícia
obecného priestranstva, ul. Hornádska je považovaná za verejné priestranstvo,
- p. poslanec Jaroslav Lacko navrhol, aby si p. Stanislav Hudzík oplotil pozemok,
- p. poslanec Čonka navrhol umiestniť panel na cestu v areáli poľnohospodárskeho družstva,
- OZ berie na vedomie predžalobnú výzvu p. S. Hudzíka na uzatvorenie nájomnej zmluvy na
pozemok parcely č. 278 o rozlohe 549 m2, vedený na LV č. 1804 a odporúča pani starostke
obce zamedziť prechod a prejazd cez túto parcelu v súvislosti so zásobovaním materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
6. Taktiež pani starostka informovala, že do našej obce prídu hostia z Ústavu pamäti národa,
bude svätá omša v Kaštieli pri príležitosti 68. výročia "Akcie Kláštory" a Konfederácie
politických väzňov Slovenska,
- pani starostka informovala komisiu výstavby, že je potrebné zvolať zasadnutia z dôvodu
vyhodnotenia dotazníkov na BRKO,
- taktiež komisia výstavby preverí možnosť umiestnenia kontajnera na vence bližšie v
cintoríne a autobusovú zastávku na ulici Hlavnej,
- na plánovanú výstavbu novej autobusovej zastávky na ulici Hlavnej je potrebné vypracovať
projekt,
- p. poslanec Čonka zisťoval, kedy sa budú stavať byty v rómskej osade, pani starostka
informovala, že obec robí územné konanie, výzva zatiaľ nie je,
- p. poslanec Rusňák zisťoval, či sú pripravené pozvánky pre vlastníkov pozemku pod
bytovkou v rómskej osade,
- pani starostka informovala, že znovu zateká v škole v školskej jedálni, je potrebné riešiť
nadstavbu nad ŠJ,
- OZ odporúča pani starostke vypracovať znalecký posudok v areáli školy za 1 m2 v
súvislosti so zámenou budovy vo vlastníctve Špeciálnej základnej školy.
- p. poslanec Kalakaj navrhol kúpiť 2 bloky bývalého Detského domova,
- p. poslanec Rusňák zisťoval, či má obec v rozpočte prostriedky na zateplenie bytového
domu,
- OZ odporúča pani starostke vypracovať projekt na výstavbu parkoviska pri obecnom úrade
v termíne do konca júna 2018,

7. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí,
popriala pekný večer a ukončila zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 20.4.2018

Zapísala:

Antónia Zummerová

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

Overovatelia zápisnice:

Ján Kalakaj

Jaroslav Lacko

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

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

