Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 7 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 15. decembra 2020

Prítomní:
Ospr.:

podľa prezenčnej listiny
Ing. Martin Hudzík, Mgr. Katarína Galasová

1. Zasadnutie OZ otvorila Bc. Mária Kleinová, starostka obce. Privítala poslancov.
2. Bc. Mária Kleinová určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a
návrhovej komisie boli schválení Mgr. art. Marcel Dulovič a p. Róbert Martinko. Mandátová
a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 7 z 9 poslancov /77 %/ a OZ bolo
uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení taktiež Mgr. art. Marcel Dulovič a p. Róbert Martinko.
3. OZ schválilo program:
P r og r am :
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3.

Schválenie programu zasadnutia OZ

4.

Kontrola plnenia uznesení

5.

Schválenie VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

dochádzky

referuje:

Bc. Kleinová
Bc. Kleinová

6.

Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2021

Ing. Františková

7.

Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 a výhľadový rozpočet na r. 2022, 2023

Bc. Kleinová

8.

Schválenie Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2016 o odpadoch

Bc. Kleinová

9.

Schválenie VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

Bc. Kleinová

10. Schválenie Sadzobníka poplatkov na rok 2021
11. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

Ing. Františková

12. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020

p. Martinková

13. Správy z vykonaných kontrol č. 7/2020, 8/2020, 9/2020

Ing. Františková

14. Schválenie zápisu v obecnej kronike a obecnom albume za rok 2019

Mgr. Galasová

15. Žiadosť o odkúpenie pozemku Mgr. Viktor Rusiňák s manželkou, Mlynská 189,
059 14 Spišský Štiavnik

Bc. Kleinová

16. Doplnenie členov krízového štábu obce

Bc. Kleinová

17. Doplnenie členov sociálnej komisie

Bc. Kleinová

18. Plat starostky, odmeny poslancom, členom komisií, úväzok hlavnej kontrolórky

Ing. Korheľ

19. Interpelácie poslancov

poslanci OZ

20. Záver

4. V tomto bode predniesla pani starostka Kleinová kontrolu plnenia uznesení.

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, v plnení ostáva
uznesenie č. 51/2019.

5. V tomto bode informovala pani starostka Kleinová o VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu
dieťaťa , návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, neboli
žiadne pripomienky k VZN,
OZ sa uznáša na VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky.
6. V tomto bode informovala pani kontrolórka o stanovisku k rozpočtu obce, rozpočet je
vyrovnaný, poslanci prehodnotili rozpočet na zasadnutiach finančnej komisie,
OZ berie na vedomie stanovisko kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2021.
7. V tomto bode informovala pani starostka o rozpočte obce na rok 2021, rozpočet bol riešený
na dvoch zasadnutiach finančnej komisie, komisia sa zaoberala pripomienkami k rozpočtu
obce,
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 a berie na vedomie výhľadový rozpočet na r. 2022,
2023.
8. V tomto bode informovala pani starostka Kleinová o Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2016
o odpadoch, návrh Dodatku k VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce, neboli žiadne pripomienky k tomuto Dodatku,
OZ sa uznáša na Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2016 o odpadoch.
9. V tomto bode informovala pani starostka Kleinová o VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa, návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce, neboli žiadne pripomienky k VZN,
OZ sa uznáša na VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa.
10. V tomto bode informovala pani starostka o Sadzobníku poplatkov na rok 2021, bol
predmetom jednaní na zasadnutiach finančnej komisie, zmenila sa sadzba stočného v zmysle
stanoviska Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
OZ schvaľuje Sadzobník poplatkov na rok 2021.
11. V tomto bode informovala Ing. Františková o Pláne kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021,
bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce,
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.
12. V tomto bode informovala p. Martinková o rozpočtovom opatrení č. 3/2020, bolo
predmetom jednania zasadnutí finančnej komisie,
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020.
13. V tomto bode informovala Ing. Františková o Správach z vykonaných kontrol č. 7/2020,
8/2020, 9/2020,
OZ berie na vedomie správy z vykonaných kontrol č. 7/2020, 8/2020/, 9/2020.

14. V tomto bode informovala pani starostka Kleinová o zápise v obecnej kronike a obecnom
albume, poslanci OZ dostali mailom materiály,
OZ schvaľuje zápis v obecnej kronike a obecnom albume za rok 2019.
15. V tomto bode informovala pani starostka žiadosť Mgr. Viktora Rusiňáka s manželkou
o odkúpenie pozemku,
OZ berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku Mgr. Viktor Rusiňák s manželkou,
Mlynská 189, 059 14 Spišský Štiavnik a ukladá komisii pre výstavbu, životné prostredie
a územné plánovanie, aby sa žiadosťou zaoberala.
16. V tomto bode informovala pani starostka o doplnení členov Krízového štábu obce
z dôvodu pandémie, povodní v obci, mimoriadnych zasadnutí KŠ,
OZ berie na vedomie menovanie starostky nových členov Krízového štábu obce - p. Maroša
Javorského a p. Ivetu Lackovú.
17. V tomto bode informovala pani starostka o potrebe delegovania člena sociálnej komisie aj
z rómskej komunity,
OZ volí p. Ivetu Lackovú za člena sociálnej komisie.
18. V tomto bode informoval Ing. Matúš Korheľ o zvýšení platu starostke obce, poslancom
OZ, členom komisií,
po prehodnotení aj poskytnutie odmien členom DHZ za dezinfekciu pri celoplošnom
testovaní, poskytnutie odmeny kontrolórke obce
taktiež o zvýšení úväzku kontrolórke obce Ing. Františkovej,
a/ OZ určuje plat starostke obce Spišský Štiavnik Bc. Márii Kleinovej v súlade s § 11 ods. 4
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle
§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky a násobku 2,20 v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat
celkovo o 20 % mesačne s účinnosťou od 1.1.2021, t.j. 2884 €.
b/ OZ schvaľuje poskytnutie mimoriadnej odmeny v dôsledku väčšej náročnosti výkonu
funkcie /splnenia mimoriadnych úloh poslancom
spolu vo výške 1850 € /podľa priloženej tabuľky – Príloha č. 1/.
Odmena odzrkadľuje zvýšenú vecnú a časovú náročnosť vykonaných činností a zohľadňuje
osobitné a významné úspechy, pracovné úspechy dosiahnuté nadštandardnou aktivitou.
c/ OZ schvaľuje poskytnutie mimoriadnej odmeny členom komisií
spolu vo výške 1650 € /podľa priloženej tabuľky – Príloha č. 1/.
d/ OZ schvaľuje v zmysle § 18c, odstavca 5 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu vo výške 15% mesačného
platu hlavnej kontrolórky za obdobie 12 kalendárnych mesiacov roku 2020, ktorá bude
vyplatená v najbližšom výplatnom termíne. Odmena odzrkadľuje zvýšenú vecnú a časovú

náročnosť vykonaných činností a zohľadňuje osobitné a významné úspechy, pracovné
úspechy dosiahnuté nadštandardnou aktivitou.
e/ OZ schvaľuje navýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce Spišský Štiavnik na
75% pracovného úväzku, s účinnosťou od 1.1.2021 na základe požiadavky Obecného
zastupiteľstva, aby bola posilnená kontrolná činnosť a odborné stanoviská k množstvu
narastajúcej agendy na obecnom úrade,
f/ OZ schvaľuje v zmysle § 18c, odstavca 5 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesačnú odmenu vo výške 15%
mesačného platu hlavnej kontrolórky od 1.1.2021.
Odmena odzrkadľuje zvýšenú vecnú a časovú náročnosť vykonaných činností.
Podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu vyhradené:
„voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného
kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi“.
19. V rámci bodu interpelácie poslancov:
-

D. Martinko – konanie – chodník II. etapa stav. úrad
Š. Bukovič – merače rýchlosti v obci, vánočná výzdoba pochvala
P. Parák – označenie obytná zóna – bočné ulice
R. Martinko – odmena členov DHZ za dezinfekciu pri celoplošnom testovaní
M. Korheľ – chodník na cintoríne – pokračovanie prác, naplánovanie kúpy os.
automobilu pre potreby OcÚ, odchyt psov

20. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za
pozornosť, popriala všetkým hlavne zdravie, dodržiavanie opatrení , ohľaduplnosť voči
druhým, popriala úspešný vstup do nového roka 2021 a ukončila zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 21.12.2020

Zapísala:
Antónia Zummerová

…………………….

Overovatelia zápisnice
Mgr. art. Marcel Dulovič

..............................

Róbert Martinko

..............................

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

