Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 4. marca 2019

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce Bc. Mária Kleinová. Privítala poslancov, hostí.
2. Pani starostka určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a návrhovej
komisie bol schválený Ing. Martin Hudzík a Ing. Daniel Martinko. Mandátová a návrhová
komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 9 z 9 poslancov /100 %/ a OZ bolo uznášania
schopné.
3. Za overovateľov zápisnice boli zvolení Mgr. Katarína Galasová a Mgr. art. Marcel Dulovič.
3. Pani starostka informovala o programe zasadnutia OZ:
OZ schválilo tento program OZ.
4. V rámci kontroly plnenia uznesení:
- pani starostka Kleinová previedla kontrolu plnenia uznesení zo dňa 13.2.2019,
- pani starostka informovala o zavedení nádob BOBR na tunajší cintorín, taktiež informovala
poslancov o prepočte percenta separovaného zberu na území obce,
- p. poslanec Hudzík informoval, že na najbližšom zasadnutí komisie pre výstavbu je
potrebné doriešiť v teréne uznesenia v plnení,
- pani starostka informovala o jednaní s vlastníkmi pozemkov na ulici Mlynskej, taktiež
možnosti dorieši komisia výstavby,
- p. poslanec Burda informoval o jednaniach s občanmi na ulici Hlavnej, najlepšia varianta
pre chodník je po pravej strane,
- OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v platnosti ostávajú nesplnené uznesenia:
93/2015, 46/2018, 51/2019, 53/2019, 59/2019,
- pani starostka informovala o vyhlásenom VK na voľbu kontrolóra obce,

- OZ určuje komisiu na otváranie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra v zmysle uznesenia č.
45/2019 v zložení Mgr. Katarína Galasová, Mgr. art. Marcel Dulovič, Ing. Peter Parák,
Komisia sa stretne dňa 11.3.2019 o 17.00 hod.
5. V tomto bode informoval Ing. Peter Franko o možnosti pokračovania v projekte Občianska
poriadková služba /MOPS/,
- je možnosť zapojiť týchto pracovníkov do kontroly čiernych skládok, separovania odpadov
ai.
- v paušálnych výdavkoch sú zahrnuté aj pracovné pomôcky pre uvedených pracovníkov,

- OZ schvaľuje:
a/ predloženie žiadosti o NFP na aktivitu „občianska poriadková služba v obci Spišský
Štiavnik s prítomnosťou MRK“, názvom projektu „MOPS Spišský Štiavnik“ v rámci výzvy
OPLZ-PO5-2018-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce.
b/ zabezpečenie povinného spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu. Z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške
305 528,83 EUR bude spôsob povinného spolufinancovania projektu zabezpečené z vlastných
zdrojov obce Spišský Štiavnik vo výške 15 276,44 EUR.
c/ zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa,
- taktiež OZ doporučuje starostke obce vstúpiť do jednania s p. Frankom o vypracovanie
riešenia projektu separovaného odpadu v obci Spišský Štiavnik, aby sa znížili výdavky na
odvoz doteraz neseparovaného odpadu.
6. V tomto bode predstavila pani starostka Plán hlavných úloh na úseku krízového riadenia,
krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie pre obec Spišský Štiavnik, taktiež
informovala o termínoch zasadnutí krízového štábu obce pre rok 2019,
- OZ berie na vedomie plán hlavných úloh na úseku civilnej obrany, krízového riadenia,
krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie na rok 2019 a schvaľuje harmonogram
zasadnutí krízového štábu na rok 2019.
Termíny zasadnutí krízového štábu obce sú: 15.5.2019, 9.10.2019.
7. V tomto bode pani starostka prečítala správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Spišský Štiavnik za rok 2018, nakoľko pán kontrolór sa ospravedlnil z účasti na
zasadnutí OZ,

- OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2018.
8. V bode interpelácie poslancov:
- pani poslankyňa Galasová informovala o dodržiavaní splátkových kalendárov neplatičov,
- pán poslanec Korheľ informoval o zasadnutí Rady školy pri ZŠ,
- p. poslanec R. Martinko sa informoval ohľadne zberu elektroodpadu v obci, niektorí
spoluobčania roznášajú tento odpad po uliciach,
- p. poslanec Bukovič navrhol zabezpečiť vyhlásenie zberu elektroodpadu v miestnom
rozhlase,
- p. poslanec Parák informoval o možnosti pokračovania vo výb. konaní na komunitné
centrum,
- poslanci diskutovali o možnostiach výstavby, o novom výberovom konaní, doporučili
starostke obce nové výberové konanie,
- p. poslanec Burda navrhol riešiť prechod kamiónov po obci z firmy Propopulo a i., pani
starostka informovala, že podobné sťažnosti v minulosti boli riešené,

- p. poslanec Korheľ uviedol, že prejedná s pani starostkou zameranie svojej pracovnej
náplne, uviedol, že si obec musí určiť priority, taktiež p. Hudzík navrhol zamerať sa na
jednotlivé priority,
- taktiež uviedol, že Jednota nemôže žiadať financie od obce za rozostavanú budovu,
- p. poslanec D. Martinko navrhol zvolávať zasadnutia OZ v piatok, taktiež informoval, že
nasledujúca skúška sirény v piatok 8.3.2019 bude vykonaná prostredníctvom SMSky,
- p. poslanec R. Martinko navrhol zriadiť facebookovú stránku obce, pani starostka preverí
možnosti s p. Javorským, taktiež skúsenosti okolitých obcí,
- p. poslanec Bukovič navrhol vypracovať ešte 1 posudok na Domov dôchodcov,
- pani starostka informovala o návrhu štatútu obce, prepošle materiál poslancom OZ,
- p. poslanec Hudzík navrhol zasadnutie finančnej komisie po 20.3.2019, upresní presný
dátum,
- p. poslanec R. Martinko navrhol zasadnutie komisie sťažností 14.3.2019.
9. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za
pozornosť a ukončila zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 5.3.2019

Zapísala:

Antónia Zummerová

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Katarína Galasová

Mgr. art. Marcel Dulovič

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

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

