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

 
 

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva (OZ)  

v Spišskom Štiavniku  
konaného dňa 4. apríla 2018 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedl.: p. Cyril Žiga, p. Roman Čonka, p. Ján Koňa 
  
  
  

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. Gabriel Chripko a p. Dušan Lacko, za overovateľov zápisnice boli 
zvolení taktiež Ing. Gabriel Chripko a p. Dušan Lacko. Mandátová a návrhová komisia OZ 
konštatovala, že bolo prítomných 6 z 9 poslancov /66 %/ a OZ bolo uznášania schopné.  

 
3. Pani starostka informovala o programe zasadnutia OZ, do programu bolo doplnené  body 

v bode rôzne: 

 
 
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.    Schválenie uznesenia k žiadosti o dotáciu z MV SR - Hasičská zbrojnica  Bc. Kleinová 

6.    Schválenie uznesenia k žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu - zateplenie OcÚ Bc. 

Kleinová  

7.    Schválenie nájomnej zmluvy Terézia Bodorová, Priečna 283, Spišský Štiavnik  Bc. Kleinová 

8.    Žiadosť o finančný príspevok Ivan Pačaj, Priečna 275, Spišský Štiavnik na preloženie 

nadzemného vedenia     Bc. Kleinová 

9.    Rôzne 

- dotazníky BRKO 

- nadstavba bytového domu č. 284 - podnet poslanca J. Rusňáka  

10.   Interpelácie poslancov   

11.   Záver 

 



 

 
OZ schválilo tento program OZ po doplnení. 

4. V rámci kontroly plnenia uznesení: 

- pani starostka uviedla, že je potrebné riešiť kapacitu ZŠ, opäť zateká v školskej jedálni, 
čaká nás majetkoprávne vysporiadanie jedálne. 

 
-OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 26.2.2018, v platnosti ostáva 
uznesenie č. 93/2015 - kuka nádoby. 

 
 
5. Pani starostka informovala o žiadosti o dotáciu na Hasičskú zbrojnicu, 
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik schvaľuje: 

a) Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi 
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov 
na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc  podľa §2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona č. 526/2010 
Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR  pre projekt s názvom projektu : 
„Hasičská zbrojnica Spišský Štiavnik“ , pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom 
rozvoja obce Spišský Štiavnik a s platným územným plánom obce Spišský Štiavnik. 
 
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o dotáciu. 
 
c) Celkové predpokladané výdavky na projekt sú  vo výške 13 887,21 EUR. 
 
d) Z celkových predpokladaných  výdavkov na projekt vo výške 13 887,21 EUR, je zabezpečené 
spolufinancovanie projektu žiadateľom obcou Spišský Štiavnik vo výške najmenej 5 % z celkových 
predpokladaných  výdavkov,  vo výške 695,21 EUR. Spôsob financovania projektu bude vo výške 
spolufinancovania zo strany obce Spišský Štiavnik vo výške 695,21 EUR z vlastných zdrojov obce 
Spišský Štiavnik. 
 
6. Bod 6 bol vypustený z programu OZ, 
- pani starostka uviedla, že obec nestihne uskutočniť stavebné konanie k zatepleniu OcÚ, 
nakoľko stavebný úrad Spišské Bystré upozornil, že je potrebné urobiť stavebné povolenie, 
nie ohlásenie drobnej stavby. Podáme ďalšiu výzvu na september 2018. 
 
7. Pani starostka informovala o žiadosti p. Terézie Bodorovej o uzatvorenie nájomnej zmluvy, 
informovala, že umrel p. Ondrej Bodor, je potrebné zmluvu uzavrieť na manželku, 
- OZ schvaľuje na základe žiadosti p. Terézie Bodorovej nájomnú zmluvu k bytu č. 283 na 
prízemí bytového domu na ulici Priečnej. 
 
8. Pani starostka informovala o žiadosti o finančný príspevok Ivana Pačaja, Priečna 275, 
Spišský Štiavnik na preloženie nadzemného vedenia, priložil faktúru za službu vo výške 825 
€,  
OZ schvaľuje žiadosť o finančný príspevok p. Ivana Pačaja na uhradenie preložky 
nadzemného NN vedenia vo výške 500 €. 
 
9. V bode rôzne: 
- pani starostka informovala o dotazníkoch, ktoré občania doručujú v zmysle zákona o 
odpadoch, obec má povinnosť zbierať BRKO, informovala, že na zasadnutí komisie výstavby 
budú tieto dotazníky vyhodnotené, občania majú 3 možnosti ako separovať BRKO, 
uviedla, že občania nesúhlasili so zberným dvorom v obci, 



- pani starostka informovala, že p. poslanec Rusňák zisťoval možnosť nadstavby ďalšej 
bytovky v rómskej osade, pani starostka uviedla, že časť pozemku o výmere 512 m2 je v 
súkromnom vlastníctve,  
- OZ navrhuje starostke obce osloviť majiteľov parciel pod obytným domom v osade za 
účelom odpredania parciel, vedených na liste vlastníctva 1904, 
 
- p. poslanec Kalakaj zisťoval možnosť úpravy cesty v rómskej osade, uviedol, že je potrebné 
umiestniť panely, prípadne vysypať cestu makadamom, 
- taktiež p. Kalakaj sa informoval ohľadom pitnej vody v rómskej osade, pani starostka 
uviedla, že obec sa zapojila do projektu Pitná voda pre všetkých, taktiež p. Kalakaj navrhol 
odkúpiť cirkevný pozemok v osade pre účely výstavby, 
- p. poslanec Korheľ uviedol, že je potrebné cestu zhutniť, aby nevymývalo panely, 
- v tomto bode prebiehala diskusia poslancov ohľadom možnosti úpravy cesty, 
- p. starostka uviedla, že po kolaudácii nadstavby bytového domu bude 6 bytových jednotiek 
pripravených pre 6 rodín bez trvalého pobytu,  
- v tomto bode dostal slovo p. Adrián Balog, uviedol, že zapadol s osobným autom na ceste k 
osade, urobil si sám spevnený vchod ku svojmu obydliu, navrhol cestu potiahnuť ďalej, 
- p. Radoslav Ščuka, kontrolór obce, informoval, že pán prezident podpísal zákon o obecnom 
zriadení, sú tam viaceré zmeny, týkajúce sa VZN, odmeňovania a iné, 
 
- OZ  odporúča pani starostke na základe nedávnej mimoriadnej udalosti osloviť Slovenský 
pozemkový fond s informáciou o začatí prác na obnove a rekonštrukcii kanála a prístupových 
ciest vedúcich k obydliam.  
 
 
10.  V tomto bode: 
- p. poslanec Jaroslav Lacko zisťoval, či pracovníci MOPS nepracujú aj cez víkendy z 
dôvodu výtržností občanov cez tieto voľné dni, 
- pani starostka uviedla, že p. Kalakaj môže ísť s ňou na stretnutie na Pozemkový fond, 
- p. poslanec Korheľ navrhol na internetovej stránke obce dávať do popredia dôležitejšie 
informácie,  
- pani starostka informovala, že dňa 7.4.2018 nebude na ulici Priečnej - časť rómska osada 
elektrický prúd v čase od 7.00 do 12.00 hod., 
- taktiež p. poslanec Korheľ zisťoval umiestnenie VOKov v uliciach obce, momentálne je 
VOK umiestnený na ulici Mlynskej, 
- p. poslanec Chripko informoval o brigáde na zber odpadu dňa 14.4.2018. 
 
11. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, 
popriala pekný večer a ukončila zasadnutie OZ. 
 
 
 
V Spišskom Štiavniku 9.4.2018 
 
 
 
Zapísala: 
 
 
   
Antónia Zummerová   -----------------------------  
 
 
 
 



Overovatelia zápisnice: 
 
  
 
 
Ing. Gabriel Chripko 
    -----------------------------  
   
 
Dušan Lacko    ----------------------------  
  
 
 
 
 
   -----------------------------  
   Bc. Mária Kleinová 
      starostka obce 
 
 
 
 
 
  
 


