Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov (ďalej len „komisia“) pri Obecnom
zastupiteľstve obce Spišský Štiavnik, ktoré sa konalo dňa 19. januára 2022 o 17:00 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
Dušan Lacko
Ďalší prítomní:
Ing. Matúš Korheľ

Program rokovania komisie:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia komisie a overenie prítomnosti členov komisie
Schválenie programu rokovania komisie
Prerokovanie oznámenia o zanedbaní povinnej školskej dochádzky – XY zo dňa 16.11.2021
Prerokovanie sťažnosti XY zo dňa 12.12.2021
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 5 zo 6 členov
komisie, ktorých podiel na hlasovacích právach predstavuje 83,33 % 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.

Otvorenie zasadnutia komisie a overenie prítomnosti členov komisie
Schválenie programu rokovania komisie
Prerokovanie oznámenia o zanedbaní povinnej školskej dochádzky – XY zo dňa 16.11.2021
Prerokovanie sťažnosti XY zo dňa 12.12.2021
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 oznámenia o zanedbaní povinnej školskej dochádzky – XY zo dňa 16.11.2021
(ďalej len „oznámenie 1“)

Predseda komisie predniesol oznámenia 1. Následne prebehla diskusia členov komisie ako predmetnú
situáciu riešiť. Predseda komisie uviedol, že na prerokovanie oznámenia nie je komisia kompetentná
v zmysle už prerokovaného upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Poprad č. Pd 124/19/770603 zo dňa 28.06.2019 (ďalej len „upozornenie“), v zmysle ktorého príslušným orgánom v konaní
o priestupkoch podľa § 37 zákona o štátnej správe v školstve podľa § 46 Správneho poriadku
v spojení s ust. § 6 ods. 4 zákona štátnej správe v školstve a ust. § 55 ods. 1 zákona o priestupkoch je
obec a túto príslušnosť nie je možné delegovať na obecnú komisiu. Komisia je oprávnená len
upozorniť rodičov žiaka na skutočnosti týkajúce sa vynechávania vyučovacích hodín alebo na iné
problémy so správaním žiaka v škole, avšak takúto účasť rodičov na zasadnutí komisie nie je možné
zabezpečovať formou predvolania podľa § 41 ods. 1 Správneho poriadku s poučením o možných
následkoch nedostavenia sa, ale len formou neformálneho pozvania. Komisia už riadne vyzvala obec
Spišský Štiavnik, aby pre prípad zabezpečovania prítomnosti rodičov žiakov na zasadnutí komisie ich
nepredvolávala v zmysle Správneho poriadku, ale len neformálne pozývala. Zároveň komisia
požiadala obec Spišský Štiavnik, aby poverení zamestnanci obce Spišský Štiavnik presne viedli
evidenciu počtu neospravedlnených vynechaných hodín a pre prípad, že neospravedlnené vynechané
hodiny nepresiahnu 100 vyučovacích hodín, môže obec Spišský Štiavnik požiadať komisiu
o prerokovanie veci a neformálne pozvanie rodičov na zasadnutie komisie. Pre prípad zistenia
neospravedlneného vynechania viac ako 100 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku
u jedného žiaka vyzývame obec Spišský Štiavnik na bezodkladné odstúpenie veci orgánom PZ SR.
Predseda komisie predniesol komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 2:
Komisia schvaľuje postúpenie oznámenia 1 priamo obecnému úradu Spišský Štiavnik.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 2: ZA: 100% PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

4. Prerokovanie sťažnosti XY zo dňa 12.12.2021 (ďalej len „sťažnosť 1“)
Predseda komisie predniesol sťažnosť 1. Zástupca starostky obce Ing. Matúš Korheľ uviedol, že
predmet sťažnosti je problémom, na ktorého vyriešení obec pracuje, tak aby bola zabezpečená v čo
najkratšom čase náležitá zimná údržba chodníkov v obci. Následne prebehla diskusia členov komisie
ako sťažnosť 1 vyriešiť. Vzhľadom na vyššie uvedené komisia odporúča obci, aby zabezpečila
uzatvorenie zmluvy s externou spoločnosťou na uskutočňovanie zimnej údržby chodníkov v obci.
Následne predložil predseda komisie komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 3:
Komisia berie na vedomie sťažnosť 1 a odporúča obci, aby zabezpečila uzatvorenie zmluvy s externou
spoločnosťou na uskutočňovanie zimnej údržby chodníkov v obci.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 3: ZA: 100% PROTI: 0 ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

5. Záver
Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný, poďakoval prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil o 18:00 hod.
Zápisnicu schválil:
Zápisnicu vyhotovil:

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

