1.
Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica
Komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov
v Spišskom Štiavniku
zo dňa 11. októbra 2022
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa
Sťažnosť – p. XY
Sťažnosť - p. XY
Podnet a sťažnosť - p. XY
Záver

1. Zasadanie otvoril predseda komisie p. Michal Burda v kancelárii starostky obce privítaním
členov komisie a prítomných hostí . Prítomných oboznámil s programom zasadnutia.

2. Za zapisovateľa bol určený p. Michal Burda.

3. Pani XY v sťažnosti písomne oznámila poškodenie plotov, ku ktorému došlo pri
oprave chodníka pre chodcov medzi riekou Hornád a ul. Kláštornou. Číslo záznamu :
831/2020
Riešenie : záležitosť sme konzultovali so zhotoviteľom stavby a dohodli sme sa na
oprave plotov na celom úseku chodníka.
4. XY sa sťažuje na spôsob zabezpečenia čistoty v našej obci zo dňa 22.08.2022.
V sťažnosti pod číslom záznamu 680/2022 podrobne opisuje konkrétne nedostatky,
ktoré si všimol a následne zaznamenal vo svojej sťažnosti.
Stanovisko: naši aktivační pracovníci sú pod neustálym dohľadom a sú vždy
oboznamovaní so spôsobom vykonávania prác v obci. V každom prípade sme s nimi
podrobne prekonzultovali obsah sťažnosti sťažovateľa , aby nedochádzalo k takýmto
alebo podobným zisteniam.

5. V tomto podnete XY opisuje a fotodokumentáciou dokladuje nájdenie uhynutej sliepky
na lúke pod miestnym cintorínom a zároveň sa sťažuje na členov MOPS / Miestna
občianska poriadková služba /

V sťažností pod číslom záznamu 727/2022 sťažovateľ uvádza, že členovia MOPS
nedohliadajú a nezabezpečujú poriadok v obci. Nehliadkujú a nezabezpečujú poriadok v
lokalite cintorína, rieky Hornád a že občania obce sa dlhodobo zbavujú uhynutých
hospodárskych a domácich zvierat a iného odpadu vyhadzovaním na lúku a za oplotenia
svojich záhrad.
Stanovisko: obsah podnetu a sťažnosti sme prerokovali s koordinátorom a členmi
MOPS. Tieto zistenia sťažovateľa budeme mať na zreteli pri školení členov MOPS
a terénnych sociálnych pracovníkov, zvýšeným monitoringom uvedených priestorov
budeme maximálne zamedzovať opakovaniu sa takýchto alebo podobných stavov.

5 . Záver
V závere zasadnutia prednosta OU poďakoval členom komisie a hosťom za účasť na
zasadnutí a zasadnutie ukončil.

v Spišskom Štiavniku, 16.10. 2022
Zapísal:
Ing.Michal Burda

---------------------------

