Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 7 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 29. septembra 2022

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospr.:

Ing. Michal Burda, Ing. Matúš Korheľ

1. Zasadnutie OZ otvoril p. Marcel Dulovič, poverený poslanec OZ. Uviedol, že je poverený
zvolávať a viesť zasadnutia OZ v zmysle uznesenia OZ č. 25/2022 zo dňa 20.5.2022, viedol
zasadnutie OZ z dôvodu ospravedlnenia sa zástupcu starostky Ing. Matúša Korheľa zo
zdravotných dôvodov.
Privítal prítomných.
2. Poverený poslanec Mgr. art. Marcel Dulovič určil za zapisovateľku Antóniu Zummerovú.
Do mandátovej a návrhovej komisie boli schválení Mgr. Peter Parák a Dušan Lacko.
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 Dušan Lacko.
3. OZ schválilo program zasadnutia :
Program:

referuje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení
Ing. Korheľ
Rozpočtové opatrenie č. 7/2022
p. Martinková
Nájomné zmluvy
Ing. Korheľ
A) Správa kontrolóra obce č. 3/2022 o vykonanej kontrole
Ing.
Františková
b) Správa kontrolóra obce č. 5/2022 o vykonanej kontrole

8.
9.
10.
11.

Schválenie zápisu v obecnej kronike a obecnom albume za rok 2021
Sadzobník poplatkov od 1.10.2022
Interpelácie poslancov
Záver

Mgr. Galasová
Ing. Korheľ
poslanci OZ

4. V tomto bode Marcel Dulovič dal slovo prednostovi Róbertovi Martinkovi, ktorý predniesol kontrolu
plnenia uznesení OZ 31.8.2022,

v plnení ostávajú uznesenia: 51/2019, 93/2021, 14/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 30/2022,
32/2022, 33/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022, 42/2022, 45/2022, 47/2022, 51/2022, 56/2022,
61/2022.

5. V tomto bode informovala pani Martinková o rozpočtovom opatrení č. 7/2022, rozpočtové
opatrenie bolo prerokované na zasadnutí finančnej komisie, OZ schvaľuje rozpočtové
opatrenie č. 7/2022.
6. V tomto bode udelil poverený poslanec Marcel Dulovič slovo prednostovi OcÚ Róbertovi
Martinkovi, informoval poslancov o aktualizácii nájomných zmlúv v bytových domoch v obci
– po zomrelom manželovi,
OZ schvaľuje nájomné zmluvy pre nájomcov na dobu určitú do 31.3.2023.

7. V tomto bode predniesla Ing. Angela Františková, kontrolórka obce správy kontrolóra
o vykonanej kontrole č. 3/2022 a 5/2022,
a) OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce č. 3/2022 o vykonanej kontrole

b) OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce č. 5/2022 o vykonanej kontrole.

8. V tomto bode informovala Mgr. Katarína Galasová a zápise v obecnej kronike a obecnom
albume za rok 2021, vysvetlila jednotlivé kapitoly,
- prednosta OcÚ uviedol, že boli oslovení kandidáti na kronikára, zatiaľ bezúspešne,
a) OZ schvaľuje zápis v obecnej kronike a obecnom albume v zmysle predloženého
návrhu.
b) 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 2021.
9. V tomto bode udelil p. Dulovič slovo prednostovi Róbertovi Martinkovi, uviedol potrebné
zmeny v sadzobníku poplatkov z dôvodu reklamy v obecnom spravodajcovi,
OZ schvaľuje Sadzobník poplatkov od 1.10.2022. Cena za reklamu je strana A4 120 €, ½
strany A4 je 60 €, ¼ strany A4 je 30 €. Ostatné položky ostávajú v platnosti.
10. V rámci bodu interpelácie poslancov:

K. Galasová – VOKY na jesenné upratovanie
P. Parák – hlásiť umiestnenie VOKu v obci, taktiež účel použitia
D. Martinko – chodník voda, parkovisko

D. Lacko – poklop Priečna ul.
Š. Bukovič – označ. autobus. zastávka

11. V tomto bode dostala slovo pani Františková, informovala o rozpočtovom opatrení č.
8/2022, táto položka bola prerokovaná na zasadnutí finančnej komisie, z dôvodu chyby
v písaní, je potrebné doplnenie položky na školskú jedáleň.
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2022 - navýšenie finančných prostriedkov
originálnych kompetencií na dofinancovanie výmeny kotla v školskej jedálni o 800 Eur.
12. Na záver zasadnutia poďakoval p. Dulovič, poverený poslanec prítomným za účasť a

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

V Spišskom Štiavniku 3.10.2022

Zapísala:

Antónia Zummerová

…………………….

Overovatelia zápisnice

Mgr. Peter Parák

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

Dušan Lacko

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

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

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

