Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 28. júna 2018

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedl.:

Ing. Gabriel Chripko, p. Roman Čonka
p. Ján Kalakaj, p. Laroslav Lacko

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 p. Ján Koňa, za overovateľov zápisnice boli
zvolení taktiež Ing. Matúš Korheľ a p. Ján Koňa. Mandátová a návrhová komisia OZ
konštatovala, že bolo prítomných 5 z 9 poslancov /55 %/ a OZ bolo uznášania schopné.
3. Pani starostka informovala o programe zasadnutia OZ:
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.

Kontrola plnenia uznesení

Bc. Kleinová

5. a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017

p. Ščuka

5. b/ Schválenie záverečného účtu obce Spišský Štiavnik za rok 2017

Bc. Kleinová

6. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Spišský Štiavnik, č. 3/2018, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Spišský Štiavnik

Bc. Kleinová

7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 5/2016 o nakladaní s
komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní
zberného dvora

Bc. Kleinová

8.

Určenie rozsahu výkonu starostu v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 4

Bc. Kleinová

9.

Určenie počtu poslancov v zmysle zák.č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 3

Bc. Kleinová

10.

Určenie volebných obvodov v zmysle zák.č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 4

Bc. Kleinová

11.

Zásady odmeňovania poslancov

Bc. Kleinová

12.

Rokovací poriadok OZ

Bc. Kleinová

13.

a/ Odpoveď k vyjadreniu obce k predžalobnej výzve Advokátska kancelária

Bc. Kleinová

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Košice
b/ kúpa pozemku par.č. 278 v k.ú. Spišský Štiavnik - zámer
14. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole

p. Ščuka

15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018

p. Ščuka

16. Havarijný stav strechy ŠJ pri ZŠ Spišský Štiavnik - opätovné hlásenie

Bc. Kleinová

17. Správa zo zasadnutia komisie výstavby

p. Koňa

18. Správa zo zasadnutia krízového štábu obce zo dňa 25.5.2018

Bc. Kleinová

19. Výstavba nového priepustu na ceste III/3069 na konci obce Spišský Štiavnik

Bc. Kleinová

20. Voľba prísediaceho Okresného súdu Poprad

Bc. Kleinová

21. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku DPO SR, Poprad

Bc. Kleinová

22. Rôzne
23. Interpelácie poslancov
24. Záver

OZ schválilo tento program OZ.
4. V rámci kontroly plnenia uznesení:
- OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 16.4.2018, v platnosti ostáva
uznesenie č. 93/2015 - kuka nádoby.
5. a/ v tomto bode prečítal pán kontrolór Ščuka stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2017, navrhuje poslancom OZ schváliť záverečný účet bez výhrad,
- v rámci tohto bodu zisťoval podrobnejšie položku financovanie MŠ Ing. Matúš Korheľ,
zástupca starostky, k navýšeniu došlo z dôvodu čerpania dovolenky riaditeľkou PaedDr.

Oľgou Javorskou, taktiež v tomto období poberala mzdu Bc. Katarína Galovičová,
zastupujúca riaditeľka MŠ,
- Ing. Korheľ navrhol dôsledné plánovanie každej položky rozpočtu,
- pán kontrolór uviedol, že obec značné finančné prostriedky investovala, obec hospodári s
prebytkom,
- OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok
2017,
b/ OZ schvaľuje záverečný účet obce Spišský Štiavnik za rok 2017 "bez výhrad".
6. V tomto bode informovala pani starostka o VZN č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť ÚPN-O Spišský Štiavnik, návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle
obce dňa 1.6.2018, obec dnes obdržala súhlasné stanovisko z Okresného úradu Prešov,
- Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku podľa § 11, ods. 4 zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a § 26, ods. 3 a § 27,
ods. 3 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení (ďalej len stavebný zákon):
1. berie na vedomie
1. 1. Správu o postupe obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č. 2/2018 ÚPN-O
Spišský Štiavnik
1. 2. výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 2/2018 ÚPN-O Spišský Štiavnik
1. 3. výsledok preskúmania Zmien a doplnkov č. 2/2018 podľa § 25 stavebného zákona
Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa 28.6.2018,
č. OU-PO-OVBP1/2018/26363/61604, ako príslušným orgánom územného plánovania
2. súhlasí
s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach
a pripomienkach k Zmenám a doplnkom č. 2/2018 ÚPN-O Spišský Štiavnik
3. schvaľuje
3. 1. v súlade s § 11, ods. 4, písm. c/ zákona o obecnom zriadení Zmeny a doplnky č. 2/2018
ÚPN-O Spišský Štiavnik vypracované Architektonickým ateliérom URBA, s. r. o. –
Ing.arch. Eva Mačáková, Jakobyho 14, 040 01 Košice
3. 2. v súlade s § 11, ods. 4, písm. g/ zákona o obecnom zriadení, Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
4. žiada
4. 1. zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 2/2018 ÚPN-O Spišský Štiavnik v zmysle
§ 27, ods. 4 stavebného zákona, a to:
a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako i iným obvyklým spôsobom
b) doručením dotknutým orgánom
Zodpovedný: starostka obce

Termín: do 30 dní

4. 2. označiť Zmeny a doplnky č. 2/2018 ÚPN-O Spišský Štiavnik v zmysle § 28, ods. 1
stavebného zákona schvaľovacou doložkou
Zodpovedný: starostka obce

Termín: do 30 dní

4. 3. uložiť Zmeny a doplnky č. 2/2018 ÚPN-O Spišský Štiavnik v zmysle § 28, ods. 3

stavebného zákona na týchto miestach
a) na obci – Obecnom úrade Spišský Štiavnik
b) na stavebnom úrade
c) na Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky
Zodpovedný: starostka obce
Termín: do 30 dní
4. 4. vyhotoviť registračný list v zmysle § 28, ods. 5 stavebného zákona, a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy a výstavby, sekcia výstavby,
odbor územného plánovania, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Zodpovedný: starostka obce

Termín: do 3 mesiacov

7. V tomto bode informovala pani starostka o Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora,
- návrh Dodatku k VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 1.6.2018,
- pani starostka uviedla, že obec urobí prieskum trhu na kompostéry pre občanov,
- OZ sa uznáša na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik
č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a o
prevádzkovaní zberného dvora.
8. V tomto bode informovala pani starostka o povinnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
určiť rozsah výkonu starostu v zmysle zák.č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 4,
- Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení určuje výkon funkcie starostu Obce Spišský Štiavnik v
novom volebnom období r. 2018 - 2022 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu.
9. V tomto bode informovala pani starostka o povinnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. určiť počet poslancov v zmysle zák.č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 3,
- Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p. určuje počet poslancov obce Spišský Štiavnik v novom volebnom
období r. 2018 - 2022 na 9.
10. V tomto bode informovala pani starostka o povinnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. určiť volebné obvody v zmysle zák.č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 4,
- Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
určuje volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie
2018 - 2022, a to: 1 volebný obvod.
11. V tomto bode poslanci prerokovali nové zásady odmeňovania poslancov, nakoľko sa
menil zákon o obecnom zriadení,
- OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov podľa prílohy č. 4.
12. V tomto bode poslanci prerokovali nový rokovací poriadok OZ, nakoľko sa menil zákon o
obecnom zriadení,

- OZ schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, na
základe § 12 odst. 12 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
13. V tomto bode prečítala pani starostka list - predžalobnú výzvu Advokátskej kancelárie
doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, Phd., Košice,
- a/ OZ berie na vedomie odpoveď k vyjadreniu obce k predžalobnej výzve Advokátskej
kancelárie doc. JUDr. J. Tekeli PhD., Košice,
b/ v zmysle doporučenia má obec záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy k dotknutému
pozemku, parc.č. 278 o výmere 549 m2, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č.
0812017 Ing. Boroša zo dňa 14.4.2017 v hodnote 23,01 € za 1 m2, spolu 12 632,49 €. Z
dôvodu neplánovanej investície obec navrhuje uhradiť sumu v mesačných splátkach po dobu
5 rokov.
14. V tomto bode predniesol kontrolór p. Ščuka správu o vykonanej kontrole o čerpaní
príjmov a výdavkov za I.Q. 2018,
- OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole a doporučuje
kontrolórovi obce pripraviť návrh na zmenu rozpočtového opatrenia v spolupráci s finančnou
komisiou.
15. V tomto bode informoval kontrolór obce p. Ščuka o návrhu Plánu kontrolnej činnosti na 2.
pokrok 2018,
- OZ berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2018.
16. V tomto bode informovala pani starostka o liste zo Základnej školy Spišský Štiavnik opätovnom hlásení o havarijnom stave strechy ŠJ pri ZŠ Spišský Štiavnik,
- OZ berie na vedomie havarijný stav strechy ŠJ pri ZŠ a doporučuje urýchlene zabezpečiť
opravu strechy.
17. V tomto bode informovala pani starostka o správe zo zasadnutia komisie výstavby,
- OZ berie vedomie správu zo zasadnutia komisie výstavby a doporučuje zabezpečiť opravu
prístrešku v Domove dôchodcov v hodnote 2247,50 € a zahájiť stavebné konanie na
výstavbu bezbariérového prístupu do sociálneho zariadenia denného stacionára.
18. V tomto bode prečítala pani starostka správu zo zasadnutia krízového štábu obce zo
dňa 25.5.2018, bol vybudovaný odvodňovací rigol na ulici Slnečnej,
- OZ berie na vedomie správu zo zasadnutia krízového štábu obce zo dňa 25.5.2018.
19. V tomto bode prečítala pani starostka stanovisko Správy ciest k výstavbe nového
priepustu na ceste II/3069 na konci obce Spišský Štiavnik,
- OZ berie na vedomie výstavbu nového priepustu na ceste III/3069 na konci obce Spišský
Štiavnik, v súčasnej dobe nie je možné realizovať priepust z dôvodu nevysporiadaných
vlastníckych vzťahov pri vyústení priepustu.
20. V tomto bode informovala pani starostka o potrebe vybrať prísediaceho Okresného súdu
Poprad, navrhla p. Martina Martinka, Kvetná 30, Spišský Štiavnik,
obec odošle tento návrh na Okresný súd Poprad, po schválení je možné na najbližšom
zasadnutí OZ vybrať prísediaceho,
-OZ berie na vedomie voľbu prísediacich Okresného súdu Poprad.
21. V tomto bode informovala pani starostka o žiadosti DPO SR, Poprad o finančný
príspevok,
- OZ schvaľuje finančný príspevok pre DPO-SR v hodnote 100 €.

22. V bode interpelácie:
- p. poslanec Rusňák sa informoval o úhrade faktúry firmy Štraus stav, s.r.o.
- p. poslanec Žiga navrhol riešiť výjazdy na ulici Priečnej.
23. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí,
popriala pekný večer a ukončila zasadnutie OZ, zároveň požiadala Ing. Matúša Korheľa o
zastupovanie počas čerpania dovolenky.

V Spišskom Štiavniku 4.7.2018

Zapísala:

Antónia Zummerová

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Matúš Korheľ

Ján Koňa

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

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

