Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 21. apríl 2021

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospr.:

Mgr. Katarína Galasová

1. Zasadnutie OZ otvoril Ing. Matúš Korheľ, zástupca starostky obce. Privítal poslancov,
ospravedlnil neúčasť p. starostky Kleinovej zo zdravotných dôvodov.
2. Ing. Matúš Korheľ určil za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a
návrhovej komisie boli schválení Ing. Daniel Martinko a p. Róbert Martinko. Mandátová a
návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 8 z 9 poslancov /88 %/ a OZ bolo
uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení taktiež Ing. Daniel Martinko a p. Róbert Martinko.
3. OZ schválilo program po vynechaní bodu 4. kontrola plnenia uznesení:
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. a) Správa o vykonanej kontrole č. 1/2021

referuje:

Bc. Kleinová
Ing. Františková

5. b) Správa o vykonanej kontrole č. 2/2021
6. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pavla Hudzíková, Mlynská 184/63,
Spišský Štiavnik par.č. 801/67

Bc. Kleinová

7. Návrh VZN obce Spišský Štiavnik č. 3/2021 o sociálnych službách poskytovaných
v Komunitnom centre v Spišskom Štiavniku

Bc. Kleinová

8. Prezentácia zastavovacej štúdie „IBV Rómska osada“

Bc. Kleinová

9. Interpelácie poslancov

poslanci OZ

10. Záver

4. V tomto bode predniesla kontrolorka obce Ing. Františková

a) správu č. 1/2021 z vykonanej kontroly
b) správu č. 2/2021 z vykonanej kontroly

a/ OZ berie na vedomie Správu č. 1/2021 z vykonanej kontroly
b/ OZ berie na vedomie Správu č. 2/2021 z vykonanej kontroly.
5. V tomto bode prečítal Ing. Matúš Korheľ žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti sl. Pavly Hudzíkovej,
dal taktiež slovo žiadateľke o kúpu nehnuteľnosti, uviedla, že má zájem o túto budovu, nakoľko stojí
na pozemku jej otca Stanislava Hudzíka,
- táto budova slúži obci ako sklad CO, sú tam umiestnené plynové masky
- diskutovalo sa o možnosti odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Ing. Františková,
kontrolórka obce, uviedla, že nespĺňa podmienku osobitného zreteľa.

OZ berie na vedomie žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti Pavly Hudzíkovej, Mlynská 184/63,
059 14 Spišský Štiavnik parc.č. 801/67 a doporučuje vypracovať znalecký posudok na
odpredaj budovy starej vrátnice na bývalom JRD.
6. V tomto bode prečítal Ing. Korheľ návrh VZN obce č. 3/2021 o sociálnych službách,
poskytovaných v Komunitnom centre v Spišskom Štiavniku,
OZ berie na vedomie návrh VZN obce Spišský Štiavnik č. 3/2021 o sociálnych službách
poskytovaných v Komunitnom centre v Spišskom Štiavniku.
Návrh VZN č. 3/2021 bude po zasadnutí OZ vyvesený na úradnej tabuli a stránke obce na
pripomienkovanie.
7. V tomto bode informoval Ing. Korheľ o zastavovacej štúdiu „IBV Rómska osada“,
vypracovanú Ing. Imrichom,
OZ berie na vedomie prezentáciu zastavovacej štúdie „IBV Rómska osada“.

8. V rámci bodu interpelácie poslancov:
-

D. Martinko – poďakovanie OcÚ a pracovníkom testovacího tímu v obci,
poďakovanie Mgr. Šalátovi a p. Javorskému za priame prenosy svätých omší počas
Veľkej noci, navrhuje robiť záznamy aj zo zasadnutí OZ,
D. Martinko – odkúpenie pozemku od p. Zemianekovej, predaj záujemcom
R. Martinko – vypracovanie GEO plánu v areáli družstva, video prenosy z OZ do obce
M. Burda – tvorba sociálneho podniku
M. Hudzík – návrh rozparcelovať pozemky v osade, predať záujemcom,
merač rýchlosti od Kaštieľa – sú v riešení, byty nie sú nízkoštandardné, prepracovať
projekt
Š. Bukovič – chodníky v obci v akej fáze sú rozpracované, stretnutie s pracovníčkou
stav. úradu
M. Dulovič – dopravné značenie v obci
P. Parák – rozpracované projekty, je potrebné dokončiť hlavné projekty, geo plán na
cestu na družstve vypracovať,
M. Korheľ – stretnutie na OcÚ, informovanie o všetkých projektoch
M. Dulovič – informovať verejnosť v obecn. spravodajcovi o projektoch

9. Na záver zasadnutia poďakoval Ing. Korheľ, zástupca starostky, prítomným za účasť na
zasadnutí a ukončil zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 28.4.2021

Zapísala:
Antónia Zummerová

…………………….

Overovatelia zápisnice
Ing. Daniel Martinko

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

Róbert Martinko

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

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

