Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 28. júla 2022

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospr.:

Mgr. Peter Parák

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 Ing. Martin Hudzík a Ing. Daniel Martinko. 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 Ing. Martin Hudzík a Ing.
Daniel Martinko.
3. OZ schválilo program zasadnutia po doplnení bodu určenie prísediacich Okresného súdu

Poprad:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

referuje:

Otvorenie zasadnutia
Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia OZ
VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Ing. Korheľ
Udelenie ceny starostky obce Spišský Štiavnik
Ing. Korheľ
Určenie prísediacich Okresného súdu Poprad
Ing. Korheľ
Interpelácie poslancov
poslanci OZ
Záver

4. V tomto bode Ing. Korheľ informoval o VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach, návrh uvedeného VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a na stránke obce dňa 13.7.2022,
neboli vznesené pripomienky voči nemu,
OZ sa uznáša

na VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

5. V tomto bode informoval Ing. Korheľ o návrhu starostky obce Bc. Márie Kleinovej na
udelenie ceny starostky obce Spišský Štiavnik v súvislosti s oslavou 140. výročia založenia
Požiarneho zboru obce Spišský Štiavnik. Cena starostky bude vecná - plaketa.
OZ schvaľuje cenu starostky obce vo forme plakety:
a) Kamilovi Slodičákovi za dlhoročné vzorné plnenie úloh vo funkcii veliteľa DHZO Spišský
Štiavnik,
b) Róbertovi Martinkovi za dlhoročné vzorné plnenie úloh vo funkcii predsedu DHZ Spišský
Štiavnik,
c) Rudolfovi Šavelovi za profesionálny prístup a obetavú pomoc pri priamych zásahoch
v rámci mimoriadnych udalostí v obci,
d) Mgr. Michaele Parákovej za vzornú a príkladnú prácu pri výchove a príprave najmladšej
generácie hasičov,
e) Ondrejovi Klimovi za dlhoročnú obetavú pomoc pri rozvoji hasičstva v Spišskom
Štiavniku,
f) Jaroslavovi Mizerovi za dlhoročné vzorné plnenie úloh vo funkcii strojníka DHZO Spišský
Štiavnik,
g) Mgr. Martine Mizerovej za dlhoročnú a príkladnú prácu pri výchove mladých hasičov a
za plnení ďalších úloh pri zveľaďovaní a propagácii obce Spišský Štiavnik,
h) Eve Závadskej za dlhoročnú obetavú prácu a vzorné plnenie úloh vo funkcii pokladníka
DHZ Spišský Štiavnik
i) DHZ Spišský Štiavnik za výrazný podiel na rozvoji obce, za rozvoj dobrovoľného hasičstva
v obci, za výrazný podiel pri vytváraní materiálnych podmienok hasičov a za úspechy v
hasičských súťažiach,
j) Hasičskému družstvu dorastencov /mužov „TEAM 02“ za vzornú reprezentáciu obce
Spišský Štiavnik a dosiahnuté vynikajúce úspechy v hasičských súťažiach
Bc. Radovan Bochnár
Ing. Dominik Juraško
Bc. Ján Kašpárek
Bc. Róbert Martinko ml.
Ing. Michal Meľo
Ing. Dávid Mlynár
Mgr. Dominik Mlynár
Martin Šavel.

6. V tomto bode informoval Ing. Korheľ o liste z Okresného súdu, Poprad ohľadom voľby
prísediacich,

OZ berie na vedomie žiadosť Okresného súdu Poprad o určenie prísediaceho a doporučuje
zástupcovi starostky navrhnúť kandidáta.

7. V rámci bodu interpelácie poslancov:
- M. Dulovič - návrh podstavca pri pomníku
- Š. Bukovič - šachta na chodníku medzi Kvetnou a Mlynskou ulicou je poškodená

- D. Martinko – chodník, parkovanie áut pri kostole.

8. Na záver zasadnutia poďakoval Ing. Matúš Korheľ, zástupca starostky prítomným za účasť

na zasadnutí, poprial poslancom OZ pekný večer a ukončil zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 29.7.2022

Zapísala:

Antónia Zummerová

…………………….

Overovatelia zápisnice

Ing. Martin Hudzík

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

Ing. Daniel Martinko

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

...................................
Róbert Martinko
prednosta OcÚ

......................................
Bc. Mária Kleinová
starostka obce

