Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 9 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 31. decembra 2017

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedl.:

p. Cyril Žiga, p. Roman Čonka

1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce Bc. Mária Kleinová. Privítala poslancov a
oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
2. Pani starostka určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a návrhovej

komisie bol schválený Ing. Matúš Korheľ a Ing. Gabriel Chripko, za overovateľov zápisnice
boli zvolení taktiež Ing. Matúš Korheľ a Ing. Gabriel Chripko. 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, do programu bolo doplnené zmeny
spojov SAD Poprad:
P r og r am :

referuje:

1.

Otvorenie zasadnutia

Bc. Kleinová

2.

Schválenie programu zasadnutia OZ

3.

Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

4.

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

p. Martinková

5.

Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018

p. Ščuka

6.

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

Bc. Kleinová

7.

Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

p. Ščuka

8.

Záver

OZ schválilo tento program OZ po doplnení.

4. V tomto bode informovala p. Martinková o rozpočtovom opatrení č. 5/2017, rozpočtové
opatrenie bolo prekonzultované na zasadnutí finančnej komisie,
-OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017 v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z.

5. V tomto bode informoval p. Radoslav Ščuka, kontrolór obce o stanovisku k rozpočtu obce
na rok 2018, doporučuje schváliť rozpočet bez výhrad,
- OZ berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018.
6. K tomuto bodu informovala pani starostka, že obec vyhotovila aj programový rozpočet,
visel 15 dní, neboli vznesené pripomienky ani návrhy, doporučuje ho schváliť,
- p. poslanec Kalakaj uviedol, že rezervný fond sa má použiť na investície, nie na iné
položky,
- OZ po diskusii poslancov k jednotlivým položkám schvaľuje rozpočet obce na rok 2018 a
berie na vedomie výhľadový rozpočet na rok 2019, 2020.
7. V tomto bode prečítal p. Ščuka Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, ku plánu dostal
pripomienku od p. Slivkovej,
- p. poslanec Kalakaj zisťoval, či je v rozpočte zahrnutá položka na makadam - posypový
materiál, nakoľko je problém so zjazdnosťou cesty,
- taktiež p. poslanec Kalakaj navrhol skontrolovať čerpanie rozpočtu za rok 2017,
- OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 so zapracovaním požiadavky p.
Slivkovej a p. Kalakaja - kontrola pohľadávok a záväzkov obce a kontrola plnenia rozpočtu
obce 2017.
- p. poslanec Ing. Matúš Korheľ navrhol riešiť odchod autobusu SAD Poprad, nakoľko
pribúdajú sťažnosti zamestnaných občanov po zmene cestovného poriadku, pani starostka
prisľúbila jednať s SAD Poprad v tejto veci,
- p. poslanec Kalakaj navrhol presunúť finančné prostriedky z rozpočtu na makadam na
cestu v rómskej osade.
8. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za
celoročnú spoluprácu v r. 2017, popriala všetko dobré v novom roku a ukončila zasadnutie
OZ.

V Spišskom Štiavniku 8.1.2018

Zapísala:

Antónia Zummerová

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Matúš Korheľ

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

Ing. Gabriel Chripko

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

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

