Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 10 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 15. decembra 2021

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospr.:

p. Róbert Martinko

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 8 z 9 poslancov /88 %/
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 žiadosť o preplatenie dovolenky Bc. Mária
Kleinová, starostka obce:
P r og r am :
1.

referuje:

Otvorenie zasadnutia

2.

Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3.

Schválenie programu zasadnutia OZ

4.

Kontrola plnenia uznesení

5.

Schválenie VZN č. 1/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

Bc. Kleinová

dochádzky

Bc. Kleinová

6.

Ing.

Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2022

Františková
7.

Schválenie rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadový rozpočet na r. 2023, 2024

Bc. Kleinová

8.

Schválenie štatútu obecnej knižnice

Bc. Kleinová

9.

Schválenie VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

Bc. Kleinová

10. Schválenie Sadzobníka poplatkov na rok 2022
11. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022

Ing.

Františková
12. Úprava rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 7/2021

p. Martinková

13. Správy z vykonaných kontrol č. 5/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021

Ing.

Františková
14. Schválenie zápisu v obecnej kronike a obecnom albume za rok 2020

Mgr. Galasová

15. Stanovenie ceny – monografia obce Spišský Štiavnik

Bc. Kleinová

16. Zámena pozemkov Obec Spišský Štiavnik – Mrava Miroslav

Bc. Kleinová

17. Návrh zmluvy o umiestnení Z-Boxu Packeta Slovakia, s.r.o.

Bc. Kleinová

18. Žiadosť o finančný príspevok na domovú čistiareň odpadových vôd Rudolf Parák
s manželkou, Hornádska 252, Spišský Štiavnik

Bc. Kleinová

19. Odmeny poslancom, odmeny členom komisií, odmena pre hlavnú kontrolórku

Ing. Hudzík

20. Príprava projektu Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Bc. Kleinová

21. Interpelácie poslancov
22. Plán zasadnutí OZ na rok 2022

poslanci OZ
Bc. Kleinová

23. Žiadosť o preplatenie dovolenky za rok 2020 Bc. Mária Kleinová, Slnečná 424, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová
24. Záver

4. V tomto bode predniesla starostka obce kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov,
- p. starostka informovala, že p. XY sa zaoberá projektom zateplenia OcÚ,
- informovala, že v platnosti ostávajú uznesenia č. 51/2019, 54/2021 56/2021,
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, v plnení ostáva
uznesenie č. 51/2019, 54/2021, 56/2021.

5. V tomto bode informovala pani starostka Kleinová o VZN č. 1/2022 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, návrh VZN
bol vyvesený na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli, neboli vznesené pripomienky
k nemu, bol prerokovaný s materskou a základnou školou,
- OZ sa uznáša na VZN č. 1/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky.
6. V tomto bode informovala Ing. Františková, predniesla stanovisko kontrolóra k rozpočtu
obce na rok 2022,

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce 2022 až
2024.
7. V tomto bode p. starostka Kleinová informovala o rozpočte obce na rok 2022, rozpočet
bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie,

OZ schvaľuje rozpočet obce v rozsahu kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie na rok 2022 vo výške 3 475 744€.
OZ berie na vedomie výhľadové rozpočty na roky 2023, 2024.

8. V tomto bode prečítala pani starostka zmenu Štatútu obecnej knižnice, nakoľko sa menil
zákon, je potrebné ho aktualizovať,

OZ schvaľuje Štatút obecnej knižnice.

9. V tomto bode informovala pani starostka o VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa, návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a na stránke obce,
neboli vznesené pripomienky voči nemu,

OZ sa uznáša na VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Štiavnik.
10. V tomto bode pani starostka informovala o Sadzobníku poplatkov na rok 2022, tento bol
prerokovaný taktiež na zasadnutí finančnej komisie,
OZ schvaľuje Sadzobník poplatkov na rok 2022.
11. V tomto bode informovala Ing. Františková o návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2022, tento bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, neboli vznesené
žiadne pripomienky voči nemu,

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
12. V tomto bode informovala pani Martinková, ekonómka OcÚ o rozpočtovom opatrení č.
7/2021, toto opatrenie bolo prejednané na zasadnutí finančnej komisie,

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Spišský Štiavnik na rok 2021 rozpočtovým opatrením
obce č. 7/2021.
13. V rámci tohoto bodu predniesla kontrolórka obce, Ing. Františková správy z vykonaných
kontrol č. 5/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021,
OZ berie na vedomie správy z vykonaných kontrol - Správu č. 5/2021, Správu č. 8/2021,
Správu č. 9/2021, Správu č. 10/2021.
14. V tomto bode informovala Mgr. Galasová o zápise v obecnej kronike a obecnom albume,
uviedla členenie zápisu v kronike do jednotlivých kapitol, ktoré podrobne zaslala poslancom
OZ,
OZ schvaľuje zápis v obecnej kronike a obecnom albume v zmysle predloženého návrhu.
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 2020.
15. V rámci tohto bodu poslanci OZ stanovili predajnú cenu monografie obce Spišský
Štiavnik, obec má k dispozícii 1000 výtlačkov uvedenej monografie,
OZ schvaľuje predajnú cenu monografie obce Spišský Štiavnik vo výške 10 € za 1 ks.
16. V rámci tohoto bodu informovala starostka obce o zámere na zámenu pozemkov Obec
Spišský Štiavnik – Miroslav Mrava,
a) OZ schvaľuje zámenu pozemkov v zmysle zverejneného zámeru:

zámena nehnuteľného majetku obce Spišský Štiavnik, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa v
súlade s § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Obec Spišský Štiavnik na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 56/2021 zo dňa 07.09.2021 v súlade s §
9a, ods. 8 písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnila zámer
zameniť obecný nehnuteľný majetok, a to:
-

pozemok v katastrálnom území obce Spišský Štiavnik parcela č. KN-E 4308/2, o výmere 1 312 m2 ,
druh pozemku ostatná plocha, evidovaný na liste vlastníctva č. 1491, vo výlučnom vlastníctve obce
Spišský Štiavnik,
za pozemky v katastrálnom území Spišský Štiavnik:
parcela č. KN-C 812/31, o výmere 826 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na liste vlastníctva č.
1432, vo výlučnom vlastníctve Miroslava Mravu
parcela č. KN-C 812/32, o výmere 440 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na liste vlastníctva č.
1432, vo výlučnom vlastníctve Miroslava Mravu
parcela č. KN-C 812/33, o výmere 463 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na liste vlastníctva č.
1432, vo výlučnom vlastníctve Miroslava Mravu
spolu o celkovej výmere pozemkov 1 729 m2,

s doplatkom 17€/1m2 za rozdiel vo výmere 417 m2 (čo predstavuje doplatok v celkovej výške 7 089€) v prospech
p. Miroslava Mravu, Kaštieľ 471/4, 059 14 Spišský Štiavnik.
Táto zámena pozemkov je prípadom hodným osobitého zreteľa a to z dôvodu, že sa jedná o nadobudnutie
pozemkov do vlastníctva obce Spišský Štiavnik, ktoré chce obec v budúcom období využiť na výstavbu
zberného dvora a prispôsobenie sa súčasným podmienkam v oblasti efektívneho triedenia odpadov vrátane
obstarania nevyhnutného technického a technologického vybavenia na jeho prevádzkovanie.

b) OZ poveruje Advokátsku kanceláriu HN Partners, Poprad prípravou zámennej
zmluvy.
17. V tomto bode informovala p. starostka Kleinová o návrhu zmluvy medzi Z-Box Packeta
Slovakia a Obcou Spišský Štiavnik,
po zapracovaní pripomienok k zmluve, týkajúcej sa bezpečnosti umiestnenia, zodpovednosti
zmluvných strán.
OZ schvaľuje zámer prenajať časť pozemku vo vlastníctve obce KN-C pare. č.275/1,
vedenom na LV č.l v k. ú. Spišský Štiavnik o výmere 1 m2 za cenu 1,- € bez DPH počas celej
doby prenájmu pre Spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska 3338/82 A, 851
01 Bratislava, IČO: 48136999.
OZ schvaľuje spôsob prenájmu nehnuteľného majetku - časti pozemku KN-C parc. č. 275/1
o výmere 1 m2, vedenom na LV č.l v k. ú. Spišský Štiavnik vo vlastníctve obce, pre
Spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO:
48136999 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ: Spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom: Kopčianska 3338/82 A, 851
01 Bratislava, IČO: 48136999 umiestni na predmetnom pozemku elektronické samoobslužné
výdajné zariadenie (ďalej ZBox). Prevádzku zariadenia v plnej výške počas celej doby trvania
zmluvného vzťahu hradí spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o.. Zariadenie prinesie občanom
možnosť vyzdvihnúť si zásielky z nákupov v e-shopoch priamo v ZBoxe bez nutnosti využiť
kuriérsku službu, prípadne cestovať mimo obec Spišský Štiavnik. Prenájom bude trvať podľa
celej doby platnosti zmluvy o umiestnení zariademaZBox.
18. V tomto bode prečítala p. starostka žiadosť XY s manželkou, Spišský Štiavnik o finančný
príspevok na domovú čistiareň odpadových vôd,

OZ berie na vedomie žiadosťo finančný príspevok na domovú čistiareň odpadových vôd XY
a odporúča sa žiadosťou zaoberať na finančnej komisii.
19. V tomto bode informoval Ing. Hudzík, predseda finančnej komisie o návrhu odmien pre
poslancov OZ, pre komisie, pre hlavnú kontrolorku,
po diskusii poslancov:
OZ sa uznáša o mimoriadnych odmenách:
a, pre poslancov 0 €
b, pre členov komisií 0 €
c, pre hlavnú kontrolórku 0€
20. V tomto bode informovala pani starostka o projekte Podpora dobudovania základnej
technickej infraštruktúry,
OZ
schvaľuje zapojenie sa do výzvy Podpora dobudovania základnej technickej
infraštruktúry (pozemné komunikácie) -2021-2OPLZ- PO6-SC611.
21. V tomto bode informovala pani starostka o pláne zasadnutí OZ na budúci rok 2022
z dôvodu transparentnosti zasadnutí,
OZ berie na vedomie Plán zasadnutí OcZ v roku 2022 nasledovne: 11.február, 29.apríl, 24.
Jún, 23.september, 9.december.
22. V tomto bode prečítala žiadosť o preplatenie dovolenky za rok 2020 p. starostka
Kleinová, pani starostka požiadala o poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku
v rozsahu 12 dní, z dôvodu, že do konca kalendárneho roka 2021 nebude môcť túto starú
dovolenku z roku 2020 vyčerpať z dôvodu náročnosti prác pri výstavbe Komunitného centra,
manažovanie projektu materská škola, projekčné práce v prípade ďalších investičných
projektov a iných projektov, taktiež z dôvodu pandemickej situácie a núdzového stavu na
území Slovenska.
Po diskusii poslancov:
OZ schvaľuje poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 7 dní roku 2020 starostke
obce Spišský Štiavnik Bc. Márii Kleinovej.
23. V rámci bodu interpelácie poslancov:
Galasová K.– bez interpelácie
Dulovič M. - bez interpelácie
Parák P. -bez interpelácie
Bukovič Š. – treba pozvať koordinátorku komunitného centra, aby informovala ohľadom
práce v roku 2021 a do roku 2022
Burda M. - bez interpelácie
Martinko D.- bez interpelácie
Hudzík M. – uznesenie č. 58/2021 pozastavenie ohľadom predaja vrátnice či už uplynulá
doba 90 dní ( interpelácia Roba Martinka – tlmočil Martin Hudzík) , Martin ohľadom
chodníkov, či je firma ešte v platnosti
Korheľ M. - bez interpelácie
OZ potvrdzuje platnosť uznesenia č. 58/2021 v zmysle zákona 369/ 1990 Z.z.§13 ods.8.

24. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí,
poďakovala za prácu za celý rok 2021, popriala prítomným úspechy v pracovnom i osobnom
živote, pekné sviatky a ukončila zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 21.12.2021

Zapísala:
Antónia Zummerová

…………………….

Overovatelia zápisnice
Mgr. Katarína Galasová

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

Mgr. art. Marcel Dulovič

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

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

