Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 10. februára 2022

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospr.:

Ing. Matúš Korheľ, Ing. Mgr. Štefan Bukovič

1. Zasadnutie OZ otvoril p. Róbert Martinko, poverený poslanec zvolávaním a vedením
zasadnutí zastupiteľstva v zmysle uznesenia OZ č. 4/2019. Privítal prítomných.
2. Poverený poslanec p. Róbert Martinko určil za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do
mandátovej a návrhovej komisie boli schválení Ing. Michal Burda a Mgr. Peter Parák.
Mandátová a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 7 z 9 poslancov /77,78
%/ a OZ bolo uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice boli zvolení taktiež Ing. Michal
Burda a Mgr. Peter Parák.
3. OZ schválilo program zasadnutia po vypustení bodu:

bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení
a po doplnení bodov:
bod č. 7 Žiadosť o finančný príspevok XY, Spišský Štiavnik
bod č. 8 Oznámenie pre OZ o zmene organizačnej štruktúry:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia OZ
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Žiadosť o vyjadrenie XY, Spišský Štiavnik
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
Žiadosť o finančný príspevok XY, Spišský Štiavnik
Oznámenie pre OZ o zmene organizačnej štruktúry
Interpelácie poslancov
Záver

4. V tomto bode informovala pani Martinková, ekonómka OcÚ o rozpočtovom opatrení č.
1/2022, toto opatrenie bolo prejednané na zasadnutí finančnej komisie,

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Spišský Štiavnik na rok 2022 rozpočtovým opatrením
obce č. 1/2022.

5. V tomto bode prečítal p. R. Martinko žiadosť p. XY,

OZ súhlasí s predmetnou dohodou v zmysle žiadosti pána XY, Spišský Štiavnik zo dňa
5.1.2022 bez ďalších námietok.
6. V tomto bode informovala Ing. Františková, predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok
2021,
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2021.
7. V tomto bode p. Róbert Martinko informoval o žiadosti XY, Spišský Štiavnik,
OZ berie na vedomie žiadosť XY, Spišský Štiavnik o finančný príspevok a doporučuje
sociálnej komisii zaoberať sa uvedenou žiadosťou.
8. V tomto bode informoval p. Róbert Martinko o Oznámení pre OZ o zmene organizačnej
štruktúry,
OZ berie na vedomie Oznámenie pre OZ o zmene organizačnej štruktúry.
9. V bode interpelácie poslancov:
M. Dulovič – maľovanie fasády MŠ, chýbajúci počítač v MŠ, výrub stromov
P. Parák – stretnutie s T. Nogom – projektant Jednota
D. Martinko – oprava zvonov na kostole, chodníky v obci – vyjadrenie príslušných orgánov,
zistiť u právnikov,
R. Martinko – právne služby v obci, odpredaj budovy vrátnice nepodpísané uznesenie OZ,
vyjadrenie prokurátora či obec dostala.
10. Na záver zasadnutia poďakoval p. R. Martinko prítomným za účasť na zasadnutí.

V Spišskom Štiavniku 14.2.2022

Zapísala:
Antónia Zummerová

…………………….

Overovatelia zápisnice
Ing. Michal Burda

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

Mgr. Peter Parák

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

Ing. Matúš Korheľ
zástupca starostky

