Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 9 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 15. októbra 2021

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospr.:

Ing. Matúš Korheľ, Mgr. Peter Parák

1. Zasadnutie OZ otvorila Bc. Mária Kleinová, starostka obce. Privítala prítomných.
2. Bc. Mária Kleinová určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a
návrhovej komisie boli schválení Mgr. Katarína Galasová a Mgr. art. Marcel Dulovič.
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. Katarína Galasová a Mgr. art. Marcel
Dulovič.
3. OZ schválilo program po doplnení bodu úprava rozpočtu obce RO č. 6/2021:

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.

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov v zriaďovateľskej pôsobnosti

Obce Spišský Štiavnik
6.

Bc. Kleinová
Bc. Kleinová

Schválenie Dodatku č. 2 k Nájomným zmluvám – obyvateľov v bytovom dome Priečna 283,

Spišský Štiavnik

Bc. Kleinová

7.

Ing.

Správa z vykonanej kontroly č. 7/2021

Františková
8.

Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

Ing.

Františková
9.

Opätovná žiadosť o zámenu pozemkov Anna Slivková, Poprad

Bc. Kleinová

10. Úprava rozpočtu obce RO č. 6/2021

p. Martinková

11. Interpelácie poslancov

poslanci OZ

12. Záver

4. V tomto bode predniesla starostka obce kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov,
- pani starostka požiadala poslancov OZ, aby interpelácie na budúce zasadnutie zasielali 1 deň
vopred do mailu, niekedy je potrebné pripraviť sa na kvalifikovanú odpoveď, prípadne pozrieť
materiály,
- informovala, že ostávajú uznesenia č. 51/2019, 54/2021 56/2021, pozastavenie uznesenia č.
58/2021
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, v plnení ostáva
uznesenie č. 51/2019, 54/2021, 56/2021, pozastavenie uznesenia č.58/2021.

5. V tomto bode informovala pani starostka Kleinová o Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2021 o určení
výšky príspevkov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik,
Návrh Dodatku č. 1 k VZN bol vyvesený na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli,
boli vznesené pripomienky k nemu,
- OZ sa uznáša na Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik.
6. V tomto bode informovala pani starostka o Dodatku č. 2 k Nájomným zmluvám –
obyvateľov v bytovom dome Priečna 283, 059 14 Spišský Štiavnik,
uviedla, že Obec mala kontrolu zo Slovenského metrologického inšpektorátu, obec
refakturuje nájomníkom vodné a stočné podľa odpisov, 1 vodomer bol zaslaný na kontrolu,
OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Nájomným zmluvám – obyvateľom v bytovom dome Priečna
283, Spišský Štiavnik.
7. V tomto bode pani starostka prečítala správu z vykonanej kontroly č. 7/2021,
OZ berie na vedomie Správu z vykonanej kontroly č. 7/2021.
8. V tomto bode prečítala pani starostka zmenu Plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2021,
-

OZ schvaľuje zmenu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 s tým, že z pôvodne
schváleného Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 vypúšťa Kontrolu použitia
kapitálových výdavkov v obci Spišský Štiavnik s dôrazom na dodržanie všeobecne
záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami
a nakladaní s majetkom obce a nahrádza ju Kontrola v zmysle signalizácie Okresnej
prokuratúry Poprad, č. j. Pd 179/21/7706-4 vo veci zriadenia bezodplatného vecného
bremena.

9. Pani starostka informovala o opätovnej žiadosti o zámenu pozemkov XY, Poprad, jedná
sa o zmeny parcel,

- komisia výstavby bola už raz pozrieť tieto parcely v teréne, žiadosť je opravená,
OZ berie na vedomie žiadosť o zámenu pozemkov XY, Poprad a doporučuje zaoberať sa
žiadosťou na komisii pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie.
10. V tomto bode informovala pani starostka o zasadnutí finančnej komisie, o rozpočtovom
opatrení č. 6/2021 z dôvodu likvidácie zvýšeného množstva komunálneho odpadu v čase
pandémie,
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 47 591,18 € na
likvidáciu zvýšeného množstva komunálneho odpadu v čase pandémie v zmysle zákona č.
67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so
šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID – 19. § 36 – Opatrenia pre územnú
samosprávu ods. 2 na základe Rozpočtového opatrenia č. 6/2021 podľa zákona č. 583/2001
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov.
11. V rámci bodu interpelácie poslancov:
Bc. Mária Kleinová / starostka – ÚSK verejná doprava , autobusová doprava/ návrh od p.
Bukoviča, kamery v autobuse, p. Martinko Daniel oponoval tým, že rúška sa pri vstupe do
autobusu nosia
Ing. Martin Hudzík- práce na cintoríne, aby sa ukončili aspoň 5 dní pred sviatkom Všetkých
svätých
Ing. Daniel Martinko- výstavba chodníkov, ríny na obchode, zábradlie pri potoku, návrh na
zrušenie opatrenia k zatvoreniu herne na ihrisku TJ.
Ing. Mgr. Štefan Bukovič - výstavba zástavky na autobus pri bytovkách, reflexné pásiky
pre občanov
Ing. Michal Burda – optický kábel, ako dlho platia vyjadrovačky k chodníkom
Mgr. art. Marcel Dulovič – komunitné centrum či je už ukončené, zábradlie pri komunitnom
centre je v zlom stave, dva okná na KC sú rozbité malé aj veľké

12. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí a
ukončila zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 22.10.2021

Zapísala:
Antónia Zummerová

…………………….

Overovatelia zápisnice
Mgr. Katarína Galasová

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

Mgr. art. Marcel Dulovič

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

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

