Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov (ďalej len „komisia“) pri Obecnom
zastupiteľstve obce Spišský Štiavnik, ktoré sa konalo dňa 09. septembra 2020 o 18:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu obce Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik

Prítomní členovia komisie:
Predseda komisie:
Róbert Martinko
Členovia komisie:
Dušan Lacko
Ing. Milan Maliňák
JUDr. Diana Králiková
Ján Koňa
Ing. Michal Burda
Ďalší prítomní:
Bc. Mária Kleinová

Program rokovania komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia komisie a overenie prítomnosti členov komisie
Schválenie programu rokovania komisie
Prerokovanie sťažnosti xx zo dňa 04.09.2020
Prerokovanie sťažnosti xx zo dňa 18.08.2020
Prerokovanie sťažnosti xx zo dňa 22.07.2020
Záver

K jednotlivým bodom programu:
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie obce Róbert Martinko (ďalej len „predseda
komisie“). Predseda komisie skonštatoval, že na zasadnutí komisie je prítomných 6 zo 6 členov
komisie, ktorých podiel na hlasovacích právach predstavuje 100 % hlasov a teda komisia je
uznášaniaschopná.
2. Schválenie programu rokovania komisie
Predseda komisie predložil komisii na schválenie nasledovný program rokovania komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia komisie a overenie prítomnosti členov komisie
Schválenie programu rokovania komisie
Prerokovanie sťažnosti xx zo dňa 04.09.2020
Prerokovanie sťažnosti xx zo dňa 18.08.2020
Prerokovanie sťažnosti xx zo dňa 22.07.2020
Záver

Následne predložil predseda komisie komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 1:
Komisia schvaľuje program rokovania komisie.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 1: ZA: 100% PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

3. Prerokovanie sťažnosti xx zo dňa 04.09.2020 (ďalej len „sťažnosť 1“)
Predseda komisie predniesol sťažnosť 1. Následne prebehla diskusia členov komisie s tým, že
konštatovali, že obdobnú sťažnosť už prerokovali na svojom poslednom zasadnutí komisie dňa
04.06.2020, kde starostka obce Bc. Mária Kleinová uviedla, že obec Spišský Štiavnik už objednala
odchyt psov, ktorý je však možný zo strany dodávateľa až po uvoľnení opatrení v súvislosti
s ochorením COVID-19. Vzhľadom k tomu, že nepriaznivá epidemiologická situácia stále pretrváva,
nie je možné zabezpečiť v súčasnosti odchyt psov, ktorý bude možný až po uvoľnení opatrení
nariadených ústrednými orgánmi štátnej správy. Komisia si zároveň vyžiada informáciu od Obecného
úradu Spišský Štiavnik, či podala podnet na konanie pred komisiou pre financovanie, spravovanie
obecného majetku, obchodu a služieb na prehodnotenie rozšírenia činnosti miestnej poriadkovej
služby aj mimo jej pracovného času, ktorý má momentálne od pondelka do piatku od 7:00 do 15:00
hod., a to najmä na obdobie víkendov a sviatkov v letných mesiacoch júl až september 2020, ako aj
podnet Obvodnému oddeleniu PZ v Hranovnici na riešenie tejto situácie, na ktorýchm sa komisia
uzniesla na svojom poslednom zasadnutí komisie dňa 04.06.2020.
Predseda komisie predniesol komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 2:
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik zabezpečila už objednaný odchyt psov akonáhle
to bude umožňovať epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 2: ZA: 100% PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

4. Prerokovanie sťažnosti xx zo dňa 18.08.2020 (ďalej len „sťažnosť 2“)
Predseda komisie predniesol sťažnosť 2. Následne prebehla diskusia členov komisie, ako predmetnú
situáciu riešiť s návrhmi riešení. Starostka obce Bc. Mária Kleinová uviedla, že Obecný úrad Spišský
Štiavnik nebol upozornený prokurátorom denne v pracovné dni preberať písomné podania občanov.
Zároveň uviedla, že pre občanov je pri vchode do budovy Obecného úradu taktiež zabezpečená 24
hodín denne schránka na prijímanie akýchkoľvek písomností. Taktiež uviedla, že v zmysle § 13 ods. 4
písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „starosta vydáva
pracovný poriadok organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov
obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,“.
Na základe uvedeného je zrejmé, že je vo výlučnej kompetencii starostky obce, aby určila stránkové
hodiny obce. Ďalšou možnosťou občana je možnosť podať svoju žiadosť do elektronickej podateľne
obce prípadne mailom.
Následne predložil predseda komisie komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 3:
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik zamietla sťažnosť 2 v celom rozsahu ako
neopodstatnenú.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 3: ZA: 100% PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

5. Prerokovanie sťažnosti xx zo dňa 22.07.2020 (ďalej len „sťažnosť 3“)

Predseda komisie predniesol sťažnosť 3. Starostka obce Bc. Mária Kleinová uviedla, že Obecný úrad
Spišský Štiavnik zabezpečil kuka nádoby pre všetkých podpísaných občanov, avšak k ich
vyzdvihnutiu došlo len troma občanmi. Kuka nádoby sú k dnešnému dňu stále pripravené pre
zvyšných podpísaných občanov v zmysle platného uznesenia obecného zastupiteľstva za cenu 15 eur
za 1 kuka nádobu. Na základe uvedeného nemohlo a nemôže dôjsť k odstráneniu kontajnerov
v blízkosti domu sťažovateľky až kým nebude zakúpený dostatočný počet kuka nádob občanmi,
nakoľko by nebol zabezpečený odvoz odpadu ostatných občanov. Po podaní sťažnosti 3 však bolo zo
strany obce zabezpečené vyvápnenie, deratizácia v okolí predmetných kontajnerov. Následne prebehla
diskusia členov komisie, ako predmetnú situáciu riešiť s návrhmi riešení.
Následne predložil predseda komisie komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 4:
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik stanovila lehotu na koniec novembra 2020 na
zakúpenie kuka nádob občanmi, pričom po ich riadnom zakúpení občanmi v stanovenej lehote, bude
riešiť situáciu ohľadom kontajnerov.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 4: ZA: 100% PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.
6. Záver
Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný, poďakoval prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil o 19:30 hod.
Zápisnicu schválil:
Zápisnicu vyhotovil:

Róbert Martinko, predseda komisie
JUDr. Diana Králiková, člen komisie

