Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 27. augusta 2018

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedl.:

Ing. Gabriel Chripko, p. Roman Čonka

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. Dušan Lacko, za overovateľov zápisnice boli
zvolení p. Jaroslav Lacko a p. Ján Koňa. Mandátová a návrhová komisia OZ konštatovala,
že bolo prítomných 7 z 9 poslancov /77 %/ a OZ bolo uznášania schopné.
3. Pani starostka informovala o programe zasadnutia OZ:
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

Bc. Kleinová

5.

Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018

p. Ščuka

6.

Voľba prísediaceho Okresného súdu Poprad

Bc. Kleinová

7.

Žiadosť Obvodného oddelenia PZ v Hranovnici o poskytnutie údajov k listu

Obecného úradu č. 373/2016
8.

Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018 v zmysle zákona o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy
9.

Žiadosť o odkúpenie pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Ladislav Ščuka a manželka Mária, Priečna 287, Spišský Štiavnik
10.

p. Martinková
Bc. Kleinová

Žiadosť o zrušenie menovacieho dekrétu Mgr. Martina Mizerová, Mlynská 148,

Spišský Štiavnik - kronikárka obce

Bc. Kleinová

11. Žiadosť o finančný príspevok Stanislav Bočkaj, Priečna 284, Spišský Štiavnik

Bc. Kleinová

12. Žiadosť o drevo Viera Holubová, Hornádska 241, Spišský Štiavnik

Bc. Kleinová

13. Modernizácia miestnej územnej samosprávy - poskytnutie mailových adries
poslancov OZ

Bc. Kleinová

14. Žiadosť o finančnú výpomoc pri vydaní knihy od Jána Vencka - Svätý Hubert, n.o.,
Bijacovce č. 1

Bc. Kleinová

15. Žiadosť o finančný príspevok Milan Hlaváč, Priečna 279, Spišský Štiavnik

Bc. Kleinová

16. Interpelácie poslancov
17. Záver

OZ schválilo tento program OZ.
4. V rámci kontroly plnenia uznesení:
- OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 28.6.2018, v platnosti ostáva
uznesenie č. 93/2015 - kuka nádoby.
5. V tomto bode uviedol pán kontrolór Ščuka, že na úradnej tabuli a stránke obce visel plán
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018, neboli vznesené voči nemu pripomienky,
- OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.
6. V tomto bode informovala p. starostka o odsúhlasení prísediaceho p. Martina Martinka
Okresným súdom Poprad,
- OZ volí prísediaceho Okresného súdu v Poprade v súlade s ustanovením 140 ods. 1 zák.č.
385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení doplnkov a v zmysle súhlasu predsedu
Okresného súdu p. Martina Martinku, nar. 14.12.1944, bytom Spišský Štiavnik, Kvetná 30.
7. V tomto bode prečítala pani starostka list z Obvodného oddelenia PZ v Hranovnici o
poskytnutie údajov k listu Obecného úradu č. 373/2016, výpis z uznesení je potrebné zaslať
v dvoch vyhotoveniach,
- Ing. Korheľ, zástupca starostky uviedol, že už bol vypovedať v tejto veci,
- OZ berie na vedomie žiadosť Obvodného oddelenia policajného zboru v Hranovnici k listu
Obecného úradu č.j. 373/2016. OZ nebude kolektívne prejednávať problematiku uvedenú v
danom liste. Poslanci OZ sú ochotní individuálne vypovedať k obsahu listu.
8. V tomto bode informovala p. Martinková o rozpočtovom opatrení č. 1/2018, o presune
položiek,
- OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2018 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
9. V tomto bode informovala pani starostka o žiadosti Ladislava Ščuku s manželkou Máriou,
Priečna 287, Spišský Štiavnik, navrhuje zvolať komisiu výstavby, v uvedených pozemkoch je
posun, nesedí presne stav so skutočnosťou, komisia pozrie situáciu na tvári miesta, je
potrebné, aby geodet vyhotovil vytyčovací náčrt,
- OZ odporúča stavebnej komisii zaoberať sa žiadosťou p. Ladislava Ščuku a manželky
Márie, Priečna 287, Spišský Štiavnik.
10. V tomto bode informovala pani starostka o žiadosti Mgr. Martiny Mizerovej - kronikárky
obce o zrušenie menovacieho dekrétu zo zdravotných dôvodov,
- OZ berie na vedomie žiadosť o zrušenie menovacieho dekrétu Mgr. Martina Mizerová,
Mlynská 148, Spišský Štiavnik - kronikárka obce a odporúča pani starostke vypracovať
podmienky na výber nového kronikára obce Spišský Štiavnik.
11. V tomto bode prečítala pani starostka žiadosť p. Stanislava Bočkaja, Priečna 284,
Spišský Štiavnik o finančný príspevok,
- OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 200 € v zmysle žiadosti p. Stanislava Bočkaja,
Priečna 284, Spišský Štiavnik.

12. V tomto bode prečítala pani starostka žiadosť Viery Holubovej, Hornádska 241, Spišský
Štiavnik o drevo,
- OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 250 € v zmysle žiadosti p. Viery Holubovej,
Hornádska 241, Spišský Štiavnik.
13. V tomto bode informovala p. starostka o liste, týkajúceho sa poskytnutia mailových adries
poslancov v rámci modernizácie miestnej územnej samosprávy,
- OZ nesúhlasí s poskytnutím svojich súkromných mailových adries pre účely modernizácie
MV SR pre operačný program efektívna verejná správa modernizácia, doporučuje riešiť
zriadením nových mailových adries v tvare poslanec1 až 9.
14. V tomto bode prečítala pani starostka žiadosť n.o. Svätý Hubert, Bijacovce o finančnú
výpomoc,
- OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 200 € na základe žiadosti neziskovej organizácie
Svätý Hubert, Bijacovce č. 1 na reedíciu knihy z dejín okolia Spišského hradu.
15. V tomto bode prečítala pani starostka žiadosť p. Milana Hlaváča, Priečna 279, Spišský
Štiavnik o finančný príspevok,
- OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 250 € v zmysle žiadosti p. Milana Hlaváča,
Priečna 279, Spišský Štiavnik.
16. V tomto bode:
- p. poslanec Rusňák navrhol predsedovi sociálnej komisie zaoberať sa odstránením
prípojky, kde vyviera voda na cestu v rómskej osade,
- p. poslanec Žiga navrhol opravu poklopu v rómskej osade,
- p. poslanec Korheľ sa informoval o prerušenom konaní SPF ohľadom cesty k rómskej
osade, p. starostka informovala, že projekt vypracováva p. Merjavý,
- občianka obce p. Mencáková navrhla opraviť chodník na ulici Priečnej - spadnuté kocky
17. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za
pozornosť, popriala pekný večer a ukončila zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 3.9.2018

Zapísala:

Antónia Zummerová

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

Overovatelia zápisnice:

Jaroslav Lacko

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

Ján Koňa

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

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

