Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 22. januára 2021

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Zasadnutie OZ otvorila Bc. Mária Kleinová, starostka obce. Privítala poslancov, popriala
im pevné zdravie, uviedla, že je spustený registračný systém na stránke obce na testovanie.
2. Bc. Mária Kleinová určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a
návrhovej komisie boli schválení Mgr. Katarína Galasová a Mgr. Marcel Dulovič.
Mandátová a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 9 z 9 poslancov /100 %/
a OZ bolo uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení taktiež Mgr. Katarína Galasová a Mgr. Marcel
Dulovič.
3. OZ schválilo program:
P r og r am :

referuje:

1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3.

Schválenie programu zasadnutia OZ

4.

Kontrola plnenia uznesení

5.

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

6.

Ponuka na prenájom nehnuteľnosti – pozemky vo vlastníctve Urbárskeho

pozemkového spoločenstva Spišský Štiavnik parc.č. E 2199/5, E 2200, E 2201/2
7.

Bc. Kleinová
Ing.

Františková

Bc. Kleinová

Zapojenie sa do výzvy – vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obci –

- poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR a schválenie povinného spolufinancovania vo výške 5 %
Bc. Kleinová
8. Schválenie mimoriadnej odmeny Mgr. Kataríne Galasovej

Bc. Kleinová

9. Interpelácie poslancov

poslanci OZ

10. Záver

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

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, v plnení ostávajú
uznesenia č. 51/2019 a 80/2020.

5. V tomto bode informovala pani Františková, kontrolórka obce:
- o správe č. 1/2020 o kontrolnej činnosti, týkala sa finančných operácií,
- o správe o kontrolnej činnosti za rok 2020,
a/ OZ berie na vedomie Správu č. 1/2020 z vykonanej kontroly
b/ OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.
6. V tomto bode informovala pani starostka o ponuke na prenájom nehnuteľnosti od
Urbárskeho pozemkového spoločenstva Spišský Štiavnik,
- Ing. Hudzík uviedol, že je potrebné spraviť kompromis z oboch strán
- Ing. Korheľ navrhol prehodnotiť cenu ako aj všetky podmienky
- Ing. D. Martinko sa stretol s predstaviteľmi výboru Urbariátu
- OZ berie na vedomie ponuku na prenájom nehnuteľnosti – pozemky vo vlastníctve
Urbárskeho pozemkového spoločenstva Spišský Štiavnik a navrhuje zorganizovať ďalšie
stretnutie na prehodnotenie danej ponuky na prenájom.
7. V tomto bode informovala pani starostka o projekte Vysporiadanie majetkovo právnych
vzťahov k pozemkom v obci Spišský Štiavnik,
OZ schvaľuje
- Predloženie Žo NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom „Vysporiadanie
majetkovo právnych vzťahov k pozemkom v obci Spišský Štiavnik“, kód výzvy:
OPLZ-PO5-2020-4, pričom ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom
obce a s platným programom rozvoja obce
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 3152,79 €
- Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
8. V tomto bode informovala pani starostka o zápise do obecnej kroniky a albumu,
poďakovala za vedenie kroniky pani Mgr. Kataríne Galasovej,
OZ schvaľuje mimoriadnu odmenu poslankyni Mgr. Kataríne Galasovej v zmysle Zásad
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, článku 7, v hrubom 739,68 €.
Mimoriadna odmena sa udeľuje za splnenie mimoriadnej úlohy – vedenie kroniky a albumu
obce za rok 2019.
9. V rámci bodu interpelácie poslancov:
-

M. Burda – merač rýchlosti od Kaštieľa
D. Martinko – stretnutie s Urbaristami, budovanie chodníkov
M. Dulovič – zníženie rýchlosti v lokalite Kaštieľ
Š. Bukovič – merače rýchlosti
R. Martinko – dobudovanie chodníka a parkoviska v areáli TJ
K. Galasová – kontajner v osade, zberný dvor – zámena pozemkov

10. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za
pozornosť, uviedla, že pokračuje v príprave MOM v základnej škole, kde bude prebiehať
školenie administrátorov z dôvodu testovania obyvateľov a ukončila zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 22.1.2021

Zapísala:
Antónia Zummerová

…………………….

Overovatelia zápisnice
Mgr. Katarína Galasová

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

Mgr. art. Marcel Dulovič

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

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

