Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov (ďalej len „komisia“) pri Obecnom
zastupiteľstve obce Spišský Štiavnik, ktoré sa konalo dňa 25. augusta 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:
Dušan Lacko
JUDr. Diana Králiková
Ing. Michal Burda
Ján Koňa
Ing. Milan Maliňák
Ďalší prítomní:
Bc. Mária Kleinová
XY
XY
XY
XY
Program rokovania komisie:
1. Otvorenie zasadnutia komisie a overenie prítomnosti členov komisie
2. Schválenie programu rokovania komisie
3. Prerokovanie petície obyvateľov obce za zákonné a urýchlené vyriešenia stavebného konania
vo veci výstavby stavby „Spišský Štiavnik – chodník pre peších I. etapa v k.ú. Spišský
Štiavnik“ zo dňa 21.07.2021
4. 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. Otvorenie zasadnutia komisie a overenie prítomnosti členov komisie
2. Schválenie programu rokovania komisie
3. Prerokovanie petície obyvateľov obce za zákonné a urýchlené vyriešenia stavebného konania
vo veci výstavby stavby „Spišský Štiavnik – chodník pre peších I. etapa v k.ú. Spišský
Štiavnik“ zo dňa 21.07.2021
4. 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 petície obyvateľov obce za zákonné a urýchlené vyriešenia stavebného konania
vo veci výstavby stavby „Spišský Štiavnik – chodník pre peších I. etapa v k.ú. Spišský Štiavnik“
zo dňa 21.07.2021 (ďalej len „petícia“)
Predseda komisie predniesol petíciu. Následne prebehla diskusia členov komisie, starostky obce
a ďalších prítomných ako predmetnú situáciu riešiť. Vzhľadom k skutočnosti, že rozhodnutie
druhostupňového orgánu spolu s celým spisovým materiálom boli obcou dňa 15.06.2021 zaslané na
Okresnú prokuratúru v Poprade za účelom ich preskúmania a zákonná lehota na preskúmanie už
uplynula, tak sa členovia komisie jednohlasne zhodli, že je potrebné bezodkladne podať obcou
sťažnosť na prieťahy v konaní, resp. sťažnosť na nečinnosť.
Predseda komisie predniesol komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 2:
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik zabezpečila bezodkladné podanie sťažnosti na
prieťahy v konaní, resp. sťažnosť na nečinnosť.
Komisia žiada starostku obce o priebežné informovanie o stave stavebného konania s dôvodu
informovania petičného výboru.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 2: ZA: 100% PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.
4.
10. Záver
Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný, poďakoval prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil o 17:30 hod.
Zápisnicu schválil:
Zápisnicu vyhotovil:

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

