Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov (ďalej len „komisia“) pri Obecnom
zastupiteľstve obce Spišský Štiavnik, ktoré sa konalo dňa 29. októbra 2021 o 16:00 hod. v zasadačke
Obecného úradu obce Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik
Prítomní členovia komisie:
Predseda komisie:
Róbert Martinko
Členovia komisie:
Ing. Milan Maliňák
JUDr. Diana Králiková
Ing. Michal Burda
Ďalší prítomní:
Bc. Mária Kleinová

Program rokovania komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia komisie a overenie prítomnosti členov komisie
Schválenie programu rokovania komisie
Prerokovanie sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti XY zo dňa 06.09.2021
Prerokovanie priestupku – XY
Prerokovanie priestupku – XY
Prerokovanie priestupku – XY
Prerokovanie sťažnosti XY zo dňa 29.10.2021
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 4 zo 6 členov
komisie, ktorých podiel na hlasovacích právach predstavuje 66,67 % 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.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia komisie a overenie prítomnosti členov komisie
Schválenie programu rokovania komisie
Prerokovanie sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti XY zo dňa 06.09.2021
Prerokovanie priestupku – XY
Prerokovanie priestupku – XY
Prerokovanie priestupku – XY
Prerokovanie sťažnosti XY zo dňa 29.10.2021
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
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené

ZDRŽALO SA: 0

3. Prerokovanie sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti XY zo dňa 06.09.2021 (ďalej len „sťažnosť
1“)
Predseda komisie predniesol sťažnosť 1. Následne prebehla diskusia členov komisie ako predmetnú
situáciu riešiť. Starostka obce Bc. Mária Kleinová opätovne uviedla, že na predmetnom pozemku sa
podľa jej vedomostí žiadne verejné líniové siete nenachádzajú a predaj pozemku prebehol riadne
v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak má sťažovateľ za to, že sa tam verejné líniové siete
nachádzajú, tak nech predloží obci o tom relevantné dôkazy. Ak tak urobí a bude nimi preukázané, že
sa tam verejné líniové siete nachádzajú, tak obec vyzve vlastníka pozemkov, aby zabezpečil vytýčenie
týchto sietí a ich prípadný zápis do príslušných registrov. Zároveň podotýkame, že ak mal sťažovateľ
právny problém s prevodom pozemkov, mal sa k tomu vyjadriť v dobe zverejnenia zámeru obce
uvedené pozemky odpredať a nie až teraz po ich legálnom nadobudnutí treťou osobou.
Predseda komisie predniesol komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 2:
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik zamietla sťažnosť 1 v celom rozsahu ako
neopodstatnenú.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 2: ZA: 100% PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

4. Prerokovanie priestupku – XY (ďalej len „priestupok 1“)
Predseda komisie predniesol skutkový stav k priestupku 1. Starostka obce Bc. Mária Kleinová uviedla,
že predmet priestupkového konania je dlhodobým problémom, na ktorého vyriešení obec sústavne
pracuje, o čom svedčí aj zverejnenie článku v Obecnom spravodaji č. 4/2021 na str. č. 6 s názvom
„Zákaz spaľovania odpadu“. Následne prebehla diskusia členov komisie ako priestupok 1 vyriešiť.
Vzhľadom na vyššie uvedené komisia odporúča od uloženia sankcie v rozhodnutí o priestupku
upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku v zmysle § 11 ods. 3 zákona
372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
Následne predložil predseda komisie komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 3:
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik od uloženia sankcie v rozhodnutí o priestupku
upustila, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku v zmysle § 11 ods. 3 zákona
372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 3: ZA: 100% PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

5. Prerokovanie priestupku – XY (ďalej len „priestupok 2“)
Predseda komisie predniesol skutkový stav k priestupku 2. Starostka obce Bc. Mária Kleinová uviedla,
že predmet priestupkového konania je dlhodobým problémom, na ktorého vyriešení obec sústavne
pracuje, o čom svedčí aj zverejnenie článku v Obecnom spravodaji č. 4/2021 na str. č. 6 s názvom
„Zákaz spaľovania odpadu“. Následne prebehla diskusia členov komisie ako priestupok 2 vyriešiť.
Vzhľadom na vyššie uvedené komisia odporúča od uloženia sankcie v rozhodnutí o priestupku
upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku v zmysle § 11 ods. 3 zákona
372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.

Následne predložil predseda komisie komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 4:
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik od uloženia sankcie v rozhodnutí o priestupku
upustila, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku v zmysle § 11 ods. 3 zákona
372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 4: ZA: 100% PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

6. Prerokovanie priestupku – XY (ďalej len „priestupok 3“)
Predseda komisie predniesol skutkový stav k priestupku 3. Predseda komisie uviedol, že predmet
priestupkového konania už bol predmetom prejednania na zasadnutí komisie dňa 01.06.2021a taktiež
že predmet priestupkového konania je dlhodobým problémom, na ktorého vyriešení obec sústavne
pracuje. Následne prebehla diskusia členov komisie ako priestupok 3 vyriešiť. Vzhľadom na vyššie
uvedené komisia odporúča uložiť obvinenému z priestupku sankciu v podobe pokuty v zmysle § 11
ods. 1 písm. b) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení v najnižšej zákonnej sadzbe,
a pre prípad, ak obvinený z priestupku neodstráni protiprávny stav ani do 3 týždňov od právoplatného
udelenia pokuty, tak členovia komisie navrhujú opätovné udelenie pokuty v sadzbe zákonne najvyššej.
Následne predložil predseda komisie komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 5:
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik uložila obvinenému z priestupku sankciu
v podobe pokuty v zmysle § 11 ods. 1 písm. b) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení
v najnižšej zákonnej sadzbe, a pre prípad, ak obvinený z priestupku neodstráni protiprávny stav ani do
3 týždňov od právoplatného udelenia pokuty, tak členovia komisie navrhujú opätovné udelenie pokuty
v sadzbe zákonne najvyššej.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 5: ZA: 100% PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

7. Prerokovanie sťažnosti XY (ďalej len „sťažnosť 2“)
Členka komisie XY na základe splnomocnenia od XY predniesla ústne do zápisnice nasledovnú
sťažnosť 2 a požiadala o bezodkladné riadne zaevidovanie sťažnosti 2 obcou: „Dnešného dňa pred
zasadnutím komisie XY zistil, že na obecnej parcele nachádzajúcej sa bezprostredne za jeho
pozemkom niekto nelegálne poškodil 1/3 ihličnatého stromu jeho odrezaním. Vzhľadom
k skutočnosti, že to nie je prvý prípad takého to vandalizmu, kde možno dôvodne mať podozrenie zo
spáchania trestného činu, žiada obec Spišsky Štiavnik o prezretie kamerových záznamov na obecným
kamerách, ktoré snímajú toto verejné priestranstvo a následne po zistení podozrivej osoby, žiada obec
Spišský Štiavnik o splnenie svojej zákonnej povinnosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 301/2005 Zb.
Trestného poriadku, a to bez meškania oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti
nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin.“ Následne prebehla diskusia členov komisie ako
sťažnosť 2 vyriešiť.
Následne predložil predseda komisie komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 6:
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik prezrela bezodkladne kamerové záznamy na
obecných kamerách, ktoré snímajú toto verejné priestranstvo a následne po zistení podozrivej osoby,

aby obec Spišský Štiavnik bez meškania oznámila orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti
nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 6: ZA: 100% PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

17. Záver
Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný, poďakoval prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil o 17:00 hod.
Zápisnicu schválil:
Zápisnicu vyhotovil:

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

