Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica zo zasadnutia
Sociálnej komisie (SK)
v Spišskom Štiavniku
konaného 18.novembra 2020
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia sociálnej komisie :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa
3. Písomné stanovisko spoločnosti Brantner Poprad s.r.o. k vývozu
komunálneho odpadu v rómskej osade
4. Iné
5. Záver

1. Zasadnutie Sociálnej komisie otvorila predsedníčka komisie p. Mgr. Katarína Galasová.
Privítala členov SK, starostku obce Bc. Máriu Kleinovú a ostatných prítomných.
Oboznámila ich s programom zasadnutia.
2. Za zapisovateľa zasadnutia SK bol určený Ing. Michal Burda, za overovateľa
Daša Pačajová.
3. Spoločnosť Brantner na základe zmluvy zabezpečuje odvoz triedeného komunálneho
odpadu z našej obci . Odvoz sa uskutočňuje v pravidelných intervaloch podľa kalendára na
jednotlivé dni.
V mesiaci november r. 2020 obec obdŕžala písomnéstanovisko (sťažnosť) od tejto
spoločnosti, v ktorej sa okrem iného uvádza :
–

nevhodne zaparkované osobné vozidlá na viacerých miestach v osade, ktoré bránia v

plynulom pohybe zberného vozidla a zbere komunálneho odpadu . Zberné vozidlo sa tým
pádom nedostane na všetky miesta.

–

obyvatelia priľahlých domov slovne napádajú a urážajú pracovníkov spoločnosti, deti

dokonca ohadzujú vozidlo kameňmi, pracovníci spoločnosti sa cítia ohrození.
-

terén je hlavne po intenzívnom daždi v niektorých miestach ťažko prejazdný, čo má

negatívny vplyv na technický stav zbernej techniky. Keďže sa jedná o opakované problémy,
spoločnosť Brantner Poprad,s.r.o. zastúpená p, XX pristúpila k podaniu písomnému
stanovisku ( sťažnosti) a je pripravená, v prípade neriešenia vzniknutej situácie aj ukončiť
zber triedeného odpadu v našej obci.

Na riešenie tejto situácie SK prijala tieto opatrenia :
–

pri najbližšom zbere komunálneho odpadu v osade dňa 24.11.20 bude osobne

prítomný člen SK p. Burda , jeden terénny sociálny pracovník (TSP) a člen Miestnej
občianskej poriadkovej služby (MOPS).
–

do 27.11.2020 SK zasadne znova a na základe zistení zberu komunálneho odpadu

v rómskej osade, písomne navrhne opatrenia na vyriešenie situácie, o ktorých bude obec
následne informovať spoločnosť Brantner Poprad,s.r.o.
4. V bode iné sa riešila sústavná neospravedlnená neúčasť člena SK p. XX na zasadnutiach
SK, preto z tohto dôvodu SK odsúhlasila za nového člena komisie p. Ivetu Lackovú. SK
navrhuje na najbližšom zasadnutí OZ 15.12.2020 doplniť p. Ivetu Lackovú za členku
sociálnej komisie.
5. V závere sa predsedníčka SK poďakovala pani starostke a ostatným prítomným za účasť na
zasadnutí .

V Spišskom Štiavniku 18.11.2020
Zapisovateľ : Ing. Michal Burda

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

Overovateľ zápisnice : Daša Pačajová

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

