Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 7 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 2. septembra 2019

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Zasadnutie OZ otvoril zástupca starostky Ing. Matúš Korheľ. Privítal poslancov.
2. Ing. Korheľ určil za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a návrhovej
komisie bol schválený Mgr. art. Marcel Dulovič a Mgr. Peter Parák. 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 taktiež Mgr. art. Marcel Dulovič a Mgr. Peter Parák.
- Ing. Matúš Korheľ informoval o programe zasadnutia OZ:
- OZ schvaľuje program OZ so zmenami:
- vypúšťa body 6 a 7 a presúva na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva z dôvodu neúčasti
kontrolórky obce,
- pridáva body:
16. Príprava finálnej verzie VZN o chove včiel v spolupráci s právnou kanceláriou
17. Žiadosť o ukončenie zmluvy o nájme priestorov v areáli TJ.
4. V rámci kontroly plnenia uznesení:
- p. Korheľ informoval o zasadnutí Mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu, ktorého
sa zúčastnil,
- Ing. Korheľ informoval o žalobe p. Tardu Pavla na Okresný súd Poprad, túto žalobu
postupujeme Advokátskej kancelárii Hudzík Partners, aby sa dali údaje pripomienkovať a
vykonať potrebné kroky,
- p. poslanec R. Martinko uviedol, že je v plnení uznesenie č. 33/2019 - zámena Špeciálna
základná škola - Obec, poslanci navrhujú pozrieť plán od p. Šurgerovej v teréne,
- OZ schvaľuje kontrolu uznesení, v platnosti ostávajú nesplnené uznesenia čísla 93/2015,
46/2018, 33/2019, 51/2019, 53/2019, 79/2019, 87/2019, 88/2019, 89/2019, 90/2019,
95/2019, 96/2019, 98/2019.
5. Ing. Korheľ prečítal plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019,
- OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
6. Bod 6 sa presúva na budúce zasadnutie OZ z dôvodu neprítomnosti kontrolórky obce.
7. Bod 7 sa presúva na budúce zasadnutie OZ z dôvodu neprítomnosti kontrolórky obce.

8. Ing. Korheľ informoval o návrhu na udelenie ceny obce p. Františkovi Rusiňákovi v zmysle
Štatútu obce Spišský Štiavnik,
- OZ schvaľuje finančnú odmenu vo výške 200 € p. Františkovi Rusiňákovi za celoživotný
prínos pri rozvoji športu v obci Spišský Štiavnik za reprezentáciu obce.
9. Ing. Korheľ prečítal ponuku od p. Miroslava Mravu na zámenu pozemkov,
- OZ doporučuje zverejniť zámer o zámenu pozemkov vo vlastníctve obce parcela č. 4308/2
s Miroslavom Mravom parcely 812/31,32,33 z titulu osobitného zreteľa za účelom výstavby
Zberného dvora.
10. Ing. Korheľ prečítal žiadosť OZ MONS Castri Hozelec o finančnú podporu na vydanie
knihy,
- p. Korheľ privítal p. Hudáka, ktorý predstavil vydanie knihy a bližšie informoval poslancov,
termín vydania knihy je koniec roka 2019,
- OZ schvaľuje finančnú podporu OZ MONS Castri Hozelec na vydanie knihy a osadenie
informačných tabúľ v hodnote 1000 €.
11. V tomto bode vyzval Ing. Korheľ p. poslanca Burdu, aby informoval prítomných o jednaní
na Okresnom úrade odbore starostlivosti o životné prostredie s rodinou Tomajkových,
- poslanci sa zhodli na tom, že kanál nikdy nebol, existovala len priekopa ako prepojenie
cintorínov,
- OZ doporučuje starostke obce požiadať o vyjadrenie Povodie Hornádu a Bodvy o
funkčnosti priepustu na hrádzi pri dedine na parcele 1730/1.
- OZ doporučuje starostke obce napísať vyjadrenie k podnetu na protiprávne odvádzanie vôd
z verejnej kanalizácie cintorín v obci Spišský Štiavnik.
12. Ing. Korheľ informoval o žiadostiach Pavla Martona, Mlynská 129, Spišský Štiavnik a
Lukáša Hudzíka, Mlynská 130, Spišský Štiavnik o možnosti parkovania na parc. č. 4293 na
ulici Mlynskej vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik,
- OZ berie na vedomie žiadosť Pavol Marton a Lukáš Hudzík. OZ nemôže udeliť súhlas ani
zákaz parkovania na ulici Mlynská a ostatných obecných pozemkoch, ak sa dodržiava Zákon
o cestnej premávke.
13. Ing. Korheľ prečítal žiadosť o dobudovanie miestnych komunikácií v obci Spišský
Štiavnik v úseku cesty č. III/3069 od kruhového objazdu v smere na obec Hranovnica - Peter
Tomajko, Priečna 265/29, Spišský Štiavnik,
- OZ berie na vedomie žiadosť o dobudovanie miestnych komunikácií v Obci Spišský
Štiavnik v úseku cesty číslo III/3096 od kruhového objazdu v smere Hranovnica a zabezpečí
doplnenie osvetlenia kruhového objazdu. Vznik kolíznych situácií sa bude riešiť po
vypracovaní projektovej dokumentácie a v súlade navrhnutom riešení.
14. Ing. Korheľ prečítal žiadosť Romana Pačaja, Priečna 276, Spišský Štiavnik o odkúpenie
pozemku,
- OZ berie na vedomie žiadosť Romana Pačaja o odkúpenie obecného pozemku, ale keďže
nie je uvedená parcela ani rozmer, nie je možné sa k tomu vyjadriť.
15. Ing. Korheľ prečítal ponuku Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie ako
reakciu na odkúpenie nehnuteľnosti, Rímskokatolícka cirkev zatiaľ nemá záujem o
odkúpenie budovy súp.č. 202,
- OZ berie na vedomie odpoveď Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie na
odkúpenie nehnuteľnosti.
16. V tomto bode navrhol Ing. Daniel Martinko doriešiť VZN o chove včiel,

- OZ poveruje poslanca Ing. Daniela Martinka predložiť finálny návrh VZN o chovaní včiel v
obci Spišský Štiavnik na najbližšie zasadnutie OZ.
17. V tomto bode prečítal Ing. Korheľ žiadosť p. Rudolfa Šavela o ukončenie nájomnej
zmluvy,
- OZ berie na vedomie žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy Rudolfa Šavela a doporučuje
finančnej komisii vstúpiť do jednania o spôsobe vypovedania zmluvy.
18. V rámci bodu interpelácie poslancov:
Katarína Galasová – urýchlene riešiť chodníky v obci, vyviesť VOKy z osady
Róbert Martinko – robiť osvetu na internete a oznamovať ľuďom aktivity - projekty
Peter Parák – harmonogram zasadnutí OZ /1x piatok, 1x pondelok/, výnos z dane za psa
Michal Burda – overovanie faktúr a bločkov aby overovali dvaja ľudia
Daniel Martinko – odpadové kontajnery
Štefan Bukovič - sviečkomat, kosenie cintorína
Marcel Dulovič - prebudovanie ihriska v MŠ, bezpečnosť,
Michal Burda - tabuľka separácie odpadu rok 2019
Matúš Korheľ - podpisovanie faktúr, objednávok nad určitú sumu /2 osoby/
Róbert Martinko - dokončenie priekopy, pokosenie, čistenie rúry pri Hornáde
Matúš Korheľ - dezinfekcia KUKA nádoby - Brantner zo zákona to vykonáva, pozrieť zmluvu
19. Na záver zasadnutia poďakoval Ing. Korheľ prítomným za účasť na zasadnutí, za
pozornosť a ukončil zasadnutie OZ.
V Spišskom Štiavniku 9.9.2019

Zapísala:

Antónia Zummerová

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. art. Marcel Dulovič

Mgr. Peter Parák

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

Ing. Matúš Korheľ
zástupca starostky

