Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 8 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 20. októbra 2022

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospr.:

Mgr. art. Marcel Dulovič

1. Zasadnutie OZ otvoril Ing. Matúš Korheľ, zástupca starostky. Privítal prítomných.
2. Ing. Korheľ určil za zapisovateľku Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a návrhovej
komisie boli schválení Mgr. Katarína Galasová a Ing. Michal Burda. Mandátová a návrhová
komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 7 z 9 poslancov /77%/ a OZ bolo uznášania
schopné. Za overovateľov zápisnice boli zvolení taktiež Mgr. Katarína Galasová a Ing. Michal
Burda.
3. OZ schválilo program zasadnutia :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

referuje:

Otvorenie zasadnutia
Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení
Ing. Korheľ
Rozpočtové opatrenie č. 9/2022
p. Martinková
Požiarny poriadok obce Spišský Štiavnik
Ing. Korheľ
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve Obec – TJ Spišský Štiavnik
Ing. Korheľ
Žiadosť o finančnú podporu Archeológia Spiš Hozelec
Ing. Korheľ
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku XY
, Spišský Štiavnik
Ing. Korheľ
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základná škola Spišský Štiavnik
Ing. Korheľ
Zapojenie sa do projektu – z Plánu obnovy a odolnosti – odstránenie dvojzmennej
prevádzky v základných školách, kód výzvy 07I02-20-V01
Ing. Korheľ

12. Odmeny poslancom, odmeny členom komisií
13. Podanie žiadosti na ŠFRB na spracovanie kap. úveru spojen. s výstavbou
bytového domu 1,2
14. Interpelácie poslancov
15. Záver

Ing. Hudzík
Ing. Korheľ
poslanci OZ

4. V tomto bode predniesol Ing. Korheľ kontrolu plnenia uznesení OZ 29.9.2022,

v plnení ostávajú uznesenia:
51/2019, 93/2021, 14/2022, 26/2022, 30/2022, 32/2022, 33/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022,
45/2022, 51/2022, 56/2022, 61/2022.
5. V tomto bode informovala pani Martinková o rozpočtovom opatrení č. 9/2022, rozpočtové
opatrenie bolo prerokované poslancami, OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2022.

6. V tomto bode informoval Ing. Korheľ o zmene Požiarneho poriadku obce, je aktualizovaný
podľa súčasnej legislatívy, starý požiarny poriadok nevyhovoval, nový bol prejednaný
poslancami.
OZ schválilo Požiarny poriadok obce Spišský Štiavnik.
7. V tomto bode informoval Ing. Korheľ o Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve medzi Obcou a TJ
Spišský Štiavnik,

OZ schvaľuje Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve Obec – TJ Spišský Štiavnik so
zmenou TJ Spišský Štiavnik a doba nájmu do 31.12.2049.
8. Ing. Korheľ prečítal žiadosť Archeológie Spiš Hozelec, žiadajú poskytnúť 1200 €,

OZ berie na vedomie žiadosť spoločnosti ARCHEOLÓGIA SPIŠ zo dňa 10.10.2022
o finančnú podporu analýz do pripravovanej publikácie a odporúča prejednať žiadosť
na finančnej komisii.
9. V tomto bode informoval Ing. Korheľ o žiadosti p. XY, Spišský Štiavnik o
odkúpenie časti pozemku,
Martin H. zisťoval, či je to osobitný zreteľ,
OZ berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku XY, Spišský Štiavnik a doporučuje
komisii výstavby zaoberať sa uvedenou žiadosťou.
10. V tomto bode informoval p. Korheľ o správe o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy Spišský Štiavnik,
Ing. Bukovič sa zúčastnil zasadnutia Rady školy, informoval poslancov,

OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Spišský Štiavnik.
11. V tomto bode udelil zástupca starostky Ing. Korheľ slovo prednostovi obecného úradu R.
Martinkovi, ktorý sa zúčastnil školenia k danej problematike:
- boli vytipované školy, kde je dvojzmenná prevádzka, je hradené na 100 %, riešia sa počty
žiakov,
- udržateľnosť projektu je 5 rokov, je dotácia na školské miesto,

- dajú sa zriadiť učebne, aby sa zvýšila kapacita školy – budova, ktorá bola zamenená, za
školou.

OZ schvaľuje zapojenie sa do projektu z Plánu obnovy a odolnosti – odstránenie dvojzmennej
prevádzky v základných školách, kód výzvy 07I02-20-V01.
12. V tomto bode udelil Ing. Korheľ slovo Ing. Martinovi Hudzíkovi, predsedovi FK, návrh
odmeny je 200 € v čistom na poslanca,
OZ schvaľuje odmeny poslancom OZ sumou 200 € v čistom.
13. V tomto bode informoval Ing. Korheľ o žiadosti na ŠFRB,
budú sa podávať nové žiadosti, riešiť cez inžiniering, žiadosti nám pripravia

OZ schvaľuje pripraviť vypracovanie a podanie žiadosti externej spoločnosti na ŠFRB
a spracovanie návrhu kapitálového úveru spojený s výstavbou bytového domu 1,2 .

14. V rámci bodu interpelácie poslancov:

- v rámci kontroly predchádzajúcich interpelácií:
prednosta Róbert Martinko uviedol, že boli umiestené VOKy Mlynská, Kláštorná
Bukovič – tiež sa poďakoval všetkým poslancom, starostke obce za spoluprácu
počas volebného obdobia
Martinko D. - chodník na ulici Priečnej, parkovisko pri kostole/ pošte ( označenie),
za opravu zvonov – Martinko D., Martinko V. , Sýkora M. nechcú žiadnu odmenu
Hudzík – výstavba škôlky
Parák – poďakovanie poslancom OZ
Korheľ – poďakovanie poslancom OZ, pani starostke, za podporu, za pomoc

15. Na záver zasadnutia poďakoval Ing. Korheľ, zástupca starostky prítomným za účasť na
zasadnutí, poprial poslancom OZ pekný večer a ukončil zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 20.10.2022

Zapísala:

Antónia Zummerová

…………………….

Overovatelia zápisnice

Mgr. Katarína Galasová

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

Ing. Michal Burda

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

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

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

