Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 8. apríla 2022

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospr.:

Ing. Mgr. Štefan Bukovič, Ing. Michal Burda

1. Zasadnutie OZ otvoril Ing. Matúš Korheľ, zástupca starostky obce. Privítal prítomných.
2. Ing. Matúš Korheľ určil za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a
návrhovej komisie boli schválení Mgr. Peter Parák a Mgr. art Marcel Dulovič. 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 Mgr. Peter Parák a Mgr.
art. Marcel Dulovič.
3. OZ schválilo program zasadnutia po doplnení bodu 10.:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení
Ing. Korheľ
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
p. Martinková
Schválenie spolufinancovania projektu financovaného prostredníctvom výzvy
(kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2) s názvom: Rekonštrukcia pozemných komunikácií
v obci Spišský Štiavnik
Ing. Korheľ

7. Správy z vykonaných kontrol č. 11/2021, 1/2022

Ing. Františková

8. Ponuka na odpredaj budovy Domu dôchodcov, Kláštorná 202, 059 14 Spišský Štiavnik Ing.
Korheľ
9. Oznámenie o zmene organizačnej štruktúry Obecného úradu Spišský Štiavnik
Ing.
Korheľ
10. Žiadosť o vyčlenenie príspevku z rozpočtu obce Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves
11. Interpelácie poslancov
poslanci OZ
12. Záver

4. V tomto bode previedol kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ 15.12.2021 a 10.2.2022 Ing. Matúš
Korheľ,

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ z 15.12.2021 a 10.2.2022, v
plnení ostávajú uznesenia č. 51/2019, 54/2021, 56/2021, 92/2021, 93/2021.
OZ neschválilo poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 5 dní roku 2020
starostke obce Spišský Štiavnik Bc. Márii Kleinovej.
5. V tomto bode informovala pani Martinková, ekonómka OcÚ o rozpočtovom opatrení č.
2/2022,
- p. Martinková informovala o presune prostriedkov v RO na občanov Ukrajiny, ktoré
následne Okresný úrad obci refunduje, Ing. Korheľ informoval, že sa zúčastnil zasadnutia
krízového štábu na Okresnom úrade v Poprade,
dočasné ubytovanie sa poskytne
obyvateľom Ukrajiny v budove TJ, ak nám pridelia občanov v rámci Prešovského kraja,
kapacita je max. 25 – 30 osôb.

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Spišský Štiavnik na rok 2022 rozpočtovým opatrením
obce č. 2/2022.
6. V tomto bode informoval Ing. Korheľ o potrebe schválenia spolufinancovania projektu
Rekonštrukcia pozemných komunikácii v obci, OZ schválilo zapojenie sa do tohto projektu už
15.12.2021,

OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu financovaného prostredníctvom výzvy (kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC611-2021-2) s názvom: Rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Spišský
Štiavnik, vo výške 5 % z oprávnených výdavkov.
Ciel a účel projektu reflektuje na hlavné ciele a problémy vymedzené v programe rozvoja
obce a v platnom územnom pláne obce. OZ vyjadruje súhlas so zabezpečením financovania
neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na
dosiahnutie jeho cieľa.
7. V tomto bode informovala Ing. Františková, predniesla správy o vykonaných kontrolách č.
11/2021 a 1/2022,

OZ berie na vedomie Správy z vykonaných kontrol č. 11/2021 a 1/2022.
8. V tomto bode informoval Ing. Matúš Korheľ o ponuke na odpredaj budovy Domu
dôchodcov, po zvážení a diskusii poslancov

OZ doporučuje zástupcovi starostky obce preveriť možnosti prevádzkovania
alebo zhodnotenia alebo predaja nehnuteľnosti Domu dôchodcov, Kláštorná 202, 059 14
Spišský Štiavnik.
9. V tomto bode prečítal Ing. Matúš Korheľ oznámenie o zmene organizačnej štruktúry
Obecného úradu Spišský Štiavnik, jedná sa o pracovníkov MOPS,
OZ berie na vedomie Oznámenie o zmene organizačnej štruktúry Obecného úradu Spišský
Štiavnik zo dňa 28.2.2022.
10. V tomto bode informoval p.Korheľ o žiadosti Spišskej katolíckej charity Spišská Nová
Ves o vyčlenenie finančného príspevku z rozpočtu obce,

OZ berie na vedomie Žiadosť o vyčlenenie príspevku z rozpočtu obce od Spišská katolícka
charita – Dom Charitas Panny Márie Lurdskej, Kláštorná 202/3, 059 14 Spišský Štiavnik
a doporučuje zástupcovi starostky obce upresniť formu poskytnutia finančného príspevku.
11. V bode interpelácie poslancov:
K. Galasová - presun zastávky SAD k rodinnému domu p. XY, Kvetná ulica, kým bude
dobudovaný chodník pre peších, neporiadok v rómskej osade,
M. Hudzík – VOKy na jarné upratovanie (Ing. Korheľ uviedol, že pri strednej bráne cintorína
je umiestnený kontejner na odpad z cintorína, občania boli oboznámení rozhlasom)
M. Dulovič – odpady pri želez. stanici na odstavnej ploche, umiestnenie tabule zákaz sypania
odpadu, fotopasca
P. Parák – chodník, fungovanie obce počas PN p. starostky Kleinovej (Ing. Korheľ uviedol, že
od 1.5.2022 bude vymenovaný prednosta OcÚ)
D. Martinko – chodník pre peších, diera – výtlk na konci chodníka medzi Kvetnou a
Mlynskou ulicou, výzva JPÚ (Ing. Korheľ uviedol, že na stránke obce, v obecnom
spravodajcovi a na úradnej tabuli bude článek od Ing. Dulinu, týkajúci sa vysvetlenia JPÚ,
výtlky môžu poslanci hlásiť zástupcovi starostky priebežne)
R. Martinko – JPÚ, upraviť zber papiera v obci, doplniť 1 zber, výtlky, (Ing. Korheľ uviedol,
že bude v tomto roku vykonané čistenie KUKA nádob na komunálny odpad)
D. Martinko – VZN včely.
12. Na záver zasadnutia poďakoval Ing. Matúš Korheľ, zástupca starostky prítomným za
účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 11.4.2022

Zapísala:
Antónia Zummerová

…………………….

Overovatelia zápisnice
Mgr. Peter Parák

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

Mgr. art. Marcel Dulovič

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

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

