
Obec Spišský Štiavnik 
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik  

 
 

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia   
Obecného zastupite ľstva (OZ)  

v Spišskom Štiavniku  
konaného d ňa 15. decembra 2017 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedl.:  Ing. Matúš Korheľ, p. Ján Koňa 
  
   
 

1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce Bc. Mária Kleinová. Privítala poslancov, hostí a 
oboznámila prítomných s programom zasadnutia.  

2. Pani starostka určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a návrhovej 
komisie bol schválený p. Roman Čonka a p. Ján Kalakaj, za overovateľov zápisnice boli 
zvolení p. Jaroslav Lacko a p. Ján Rusňák. Mandátová a návrhová komisia OZ konštatovala, 
že bolo prítomných 7 z 9 poslancov /77 %/ a OZ bolo uznášania schopné.  

 
3. Pani starostka informovala o programe zasadnutia OZ, z programu boli vypustené body 

5,6,7: 

 

P  r  o g  r  a m  : referuje: 

 

1.    Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová 

2.    Schválenie programu zasadnutia OZ 

3.    Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa 

4.    Kontrola plnenia uznesení  

5.    Úprava rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017  p. Martinková 

6.    Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018  p. Ščuka 

7.    Schválenie rozpočtu obce na rok 2018 a výhľadový rozpočet na r. 2019, 2020  p. Martinková 

8.    Schválenie VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  
dochádzky          Bc. Kleinová 
 
9.    Schválenie VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a žiaka zariadenia školského stravovania      Bc. Kleinová 
 
10.    Schválenie Sadzobníka poplatkov na rok 2018     p. Martinková 
 
11.   Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018     p. Ščuka 
 
12.    Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov Rudolf Šavel, Mlynská 167, 
059 14  Spišský Štiavnik        Bc. Kleinová 
 
13.  Schválenie obstarania zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O     Bc. Kleinová 



 
14.  Protest prokurátora proti uzneseniu OZ obce Spišský Štiavnik č. 66/2017 - schválenie žiadosti 
p. Ondreja Slivku, Spišská Nová Ves o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce        Bc. Kleinová 
 
15.   Žiadosť o drevo Ružena Žigová, Priečna 291, Spišský Štiavnik   Bc. Kleinová 
 
16.   Žiadosť o finančný príspevok Miroslav Pačaj, Priečna 289, Spišský Štiavnik  Bc. Kleinová 

17.   Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci Ondrej Lacko, Priečna 279, Spišský Štiavnik 

18.   Schválenie odmien poslancom OZ   Bc. Kleinová 

19.   Návrh na mimosúdne vyrovnanie Stanislav Hudzík  Bc. Kleinová 

20.   Správa o výsledku kontroly vybavovania a prešetrenia petície     p. Ščuka  

21.   Rôzne   

- žiadosť Pavla Hudzíková, Mlynská Spišský Štiavnik 

- list Peter Tomajko, Priečna, Spišský Štiavnik 

- ocenenie p. Anna Pronerová - darca krvi 

- žiadosť Jozef Čonka o drevo 

22.   Interpelácie poslancov   

23.   Záver 

 
OZ schválilo tento program OZ po vypustení bodov programu 5,6,7. 

Pripomienky k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 predložil  Peter Tomajko, Priečna 265, 

Spišský Štiavnik. Tieto boli prejednané na zasadnutí finančnej komisie. 

Body 5,6 ,7 boli  preložené na zasadnutie OZ dňa 31.12.2017. 

4. V rámci kontroly plnenia uznesení: 

- pani starostka uviedla, že stále ostávajú v plnení uznesenia - nákup nádob na odpad 
/93/2015/ , uznesenie č.  74/2017, 

- p. starostka uviedla, že Brantner neuskutoční orezávanie stromov, nemá potrebnú techniku, 
orezávať budú členovia DHZ - konáre, ktoré ohrozujú pomníky, 

- taktiež pani starostka informovala, že spojovacia chodba je na LV Špeciálnej ZŠ, oslovila 
už Ing. Chovanca ohľadom projektu, 

- Ing. Barabas začal obec zastupovať v súdnom spore, týkajúci sa zberného dvora, 

 
- OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v plnení ostáva uznesenie č. 74/2017, 
93/2015 /kuka nádoby/. 

 

8. K tomuto bodu informovala p. starostka o VZN č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky, VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a stránke 
obce, neboli vznesené žiadne pripomienky k tomuto VZN,  

- pani starostka upozornila na spoluprácu poslancov pri informovaní o zápise detí, termíny sú 
známe dopredu, 

- OZ sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2018 určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.  



9. K tomuto bodu informovala p. starostka o VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, VZN bolo vyvesené na 
úradnej tabuli a stránke obce, neboli vznesené žiadne pripomienky k tomuto VZN, 
- OZ sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2018 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania 
 
10. Pani starostka informovala o Sadzobníku poplatkov na rok 2018, návrh sadzobníka bol 
vyvesený na úradnej tabuli a stránke obce, 
- OZ schvaľuje sadzobník poplatkov na rok 2018. 
 
11.  Pán kontrolór Radoslav Ščuka prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2018, plán 
je vyvesený na úradnej tabuli a stránke obce, po 15 dňoch na ďalšom zasadnutí sa tento 
schváli, 
- p. Katarína Slivková, občianka obce, predniesla pripomienky ku plánu kontrolnej činnosti, 
navrhla kontrolu nedoplatkov, miestneho poplatku, nájomného, 
- OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018. 
 
12. Pani starostka informovala o žiadosti Rudolfa Šavela, Mlynská 167, Spišský Štiavnik o 
predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov,  
- p. poslanec Čonka navrhol presunúť tento bod na 1. zasadnutie OZ  v roku 2018, pani 
starostka informovala, že na úradnej tabuli a stránke obce visel zámer prenájmu majetku 
obce, žiadny iný uchádzač o nájom sa neprihlásil, je potrebné uzavrieť novú zmluvu účinnú 
od 1.1.2018, 
- p. Ján Kalakaj zisťoval, keby bude vyhlásená výzva na sociálne podniky, pani starostka 
uviedla, že v ÚPN obce je budova na ihrisku vedená na športoviská, nemôže sa tam 
prevádzkovať iná činnosť a už vôbec nie prevádzka sociálneho podniku, 
- p. poslanec Kalakaj navrhol uzavrieť zmluvu na jeden štvrťrok,  
- po vzájomnej diskusii a zvážení OZ schvaľuje žiadosť Rudolfa Šavela, Mlynská 167, 
Spišský Štiavnik o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov na jeden rok. 
13. V tomto bode informovala pani starostka o potrebe otvorenia ÚPN obce, je potrebné 
zahrnúť 3 zmeny do ÚPN, pri zmene ÚPN je potrebné verejné prerokovanie, je potrebné 
pripraviť návrhy, 
- pán poslanec Žiga, aby na mieste, kde mal byť pôvodne zberný dvor boli zriadené sociálne 
byty, 
- pani starostka informovala, že je potrebné vyčleniť z rozpočtu obce cca 4000 € za 
vypracovanie zmeny v ÚPN, je potrebné informovať životné prostredie, pozemkový fond, 
SPP, ORHaZZ, Krajský stavebný úrad a iné inštitúcie, proces čiastkovej zmeny ÚPN nie je 
jednoduchý, 
OZ berie na vedomie  
informáciu starostky obce, že je potrebné obstarať zmeny a doplnky č. 2 územného plánu 
obce (ÚPN-O), ktorými je potrebné navrhnúť územno-technické riešenie problematiky 

1. IBV na ulici Slnečnej 
2. cesta ku Kaštieľu - okolo školy ku osade 
3. úsek medzi Mlynskou a Kvetnou ulicou 

súhlasí 



v intenciách § 20 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) so spracovaním zmien a doplnkov 
č. 2 ÚPN-O v rozsahu uvedenej problematiky 
ukladá   
starostke obce 
v súčinnosti s projektantkou posledných zmien a doplnkov územného plánu zabezpečiť 
zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Sp. Štiavnik v 1. polroku 2018. 
 
14.  Pani starostka informovala poslancov o proteste prokurátora Okresnej prokuratúry, 
Štefánikova 100, Poprad, týkajúci sa schváleného uznesenia č. 66/2017 /žiadosť Ondreja 
Slivku, Spišská Nová Ves o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce/, 
- prokurátor napadol toto uznesenie na základe podnetu p. Tomajka, 
 
- OZ ruší uznesenie č. 66/2017 a vyhovuje protestu prokurátora pod spis. číslom Pd 
158/17/7706-6 - schválenie žiadosti p. Ondreja Slivku o kúpu pozemkov.  
 
15. V tomto bode informovala pani starostka o žiadosti Ruženy Žigovej, Priečna 291, Spišský 
Štiavnik o drevo, 
- OZ neschvaľuje žiadosť o drevo Ružena Žigová, Priečna 291, 059 14  Spišský Štiavnik. 
 
16. V tomto bode prečítala pani starostka žiadosť Miroslava Pačaja pre dcéru na zdrav. 
pomôcky,  
 
- OZ schvaľuje poskytnutie finančnej pomoci Miroslav Pačaj, Priečna 289, 059 14  Spišský 
Štiavnik na základe faktúry na zdravotnícke pomôcky vo výške 500 €. 
 
17. Pani starostka informovala o žiadosti Ondreja Lacka, Priečna 279, Spišský Štiavnik o 
poskytnutie finančného pomoci, tomuto občanovi vyhorel príbytok v októbri 2017,  
 
- OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 200 € Ondrejovi Lackovi, Priečna 279, 059 14  
Spišský Štiavnik. 
 
18. V tomto bode navrhla pani starostka v zmysle rozpočtu odmeny poslancom OZ, ako aj 
členom komisií, 
- OZ schvaľuje odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva vo výške 1000 € v čistom. 
 
19. V tomto bode prečítala pani starostka návrh na mimosúdne vyrovnanie Stanislav Hudzík, 
p. Hudzík navrhuje sumu 85 €/m2, 
 
- p. Katarína Slivková informovala, že pozemok patril v minulosti Urbárskemu pozemkovému 
spoločenstvu, v rámci reštitúcií im nebol vrátený,  
- OZ neschvaľuje návrh na mimosúdne vyrovnanie Stanislav Hudzík, Spišský Štiavnik. 
 
20. V tomto bode predniesol pán kontrolór správu o výsledku kontroly vybavovania a 
prešetrenia petície, informoval, že oznámil petičnému výboru svoju odpoveď, 
- pán kontrolór odporúča zrušiť uznesenie, týkajúce sa zberného dvora, 
 
- p. poslanec Cyril Žiga navrhol postaviť na uvedenom pozemku sociálne byty, 
 
- OZ berie na vedomie správu p. kontrolóra obce o výsledku kontroly z vybavovania a 
prešetrenia petície za okamžité zastavenie budovania zberného dvora v centre obce Spišský 
Štiavnik a ruší uznesenia č.  109/2011 a 58/2017. 
 
21. Pani starostka prečítala žiadosť Pavly Hudzíkovej, Mlynská, Spišský Štiavnik o príspevok 
na vianočný koncert, uviedla, že je to príspevok hlavne na cestovné pre spoluúčinkujúcich, 



- OZ neschvaľuje finančný príspevok na Vianočný koncert 2018 Pavle Hudzíkovej, Mlynská 
184, Spišský Štiavnik. 
 
22. Pani starostka prečítala list Petra Tomajka, Priečna, Spišský Štiavnik zo dňa 13.12.2017 
pod č.j. 1122/2017 - žiadosť o zabezpečenie odtokových pomerov z obecnej kanalizácie 
"cintorín", 
 
- OZ berie na vedomie list p. Petra Tomajka, Priečna 265, 059 14 Spišský Štiavnik 
adresovaný OZ a p. starostke Spišský Štiavnik, 
- tento list bude postúpený Okresnému úradu, odboru starostlivosti o ŽP, 
 
23. Pani starostka informovala o držiteľke Zlatej Jánskeho plakety p. Anne Pronerovej, bola 
ocenená za 50 násobný odber krvi, odovzdá jej vecný dar.  
 
24. Pani starostka informovala o žiadosti Jozefa Čonku, Priečna 283, Spišský Štiavnik o 
príspevok na drevo,  
- OZ zvážilo zdravotný stav p. Čonku - predložil lekársku správu, má 10 maloletých detí, 
 
- OZ schvaľuje finančný príspevok Jozefovi Čonkovi, Priečna 283/47, 059 14  Spišský 
Štiavnik v sume 300 € na zakúpenie drevených brikiet. 
 
25. V rámci bodu interpelácie poslancov: 
 
- p. poslanec Lacko Dušan uviedol, že je v osade viac chudobných rodín, aj rodiny bez otca, 
ktoré by potrebovali pomoc, 
- poslanci OZ popriali všetkým pekné vianočné sviatky, 
 
 
26. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za 
spoluprácu počas celého roka 2017, popriala požehnané Vianoce a vianočným vinšom 
ukončila zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
V Spišskom Štiavniku 20.12.2017 
 
 
 
Zapísala: 
 
 
   
Antónia Zummerová   -----------------------------  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
  
 
 
 



Ján Rusňák 
    -----------------------------  
   
 
Jaroslav Lacko    ----------------------------  
  
 
 
 
 
 
   -----------------------------  
   Bc. Mária Kleinová 
      starostka obce 
 
 
 
 
 
  
 


