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

 
 

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva (OZ)  

v Spišskom Štiavniku  
konaného dňa 14. decembra 2018 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedl.: Ing. Matúš Korheľ 
   
  
  

1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce Bc. Mária Kleinová. Privítala poslancov, hostí. 

 

2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Martin Hudzík a Ing. Mgr. Štefan 
Bukovič zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

  

3. Pani starostka určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a návrhovej 
komisie bol schválený Ing. Mgr. Štefan Bukovič a Ing. Daniel Martinko, za overovateľov 
zápisnice boli zvolení Mgr. Katarína Galasová a Mgr. Peter Parák. Mandátová a návrhová 
komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 8 z 9 poslancov /88 %/ a OZ bolo uznášania 
schopné.  

 
3. Pani starostka informovala o programe zasadnutia OZ: 

 

P  r  o g  r  a m  : referuje: 

 

1.    Otvorenie zasadnutia Bc. Kleinová 

2.    Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvoleným poslancom /Ing. Mgr. Štefan Bukovič, Ing. Martin Hudzík/ 

3.    Schválenie programu zasadnutia OZ 

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

5.    Kontrola plnenia uznesení   Bc. Kleinová 

6.    Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2019  p. Ščuka 

7.    Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a výhľadový rozpočet na r. 2020, 2021  Bc. Kleinová 

8.    Schválenie VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky   Bc. 

Kleinová 

9.    Schválenie sadzobníka poplatkov na rok 2019  Bc. Kleinová 

10.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019  p. Ščuka 

11.  Žiadosť o finančný príspevok Miroslav Pačaj, Priečna 289, Spišský Štiavnik  Bc. Kleinová 

12.  Žiadosť o finančný príspevok Pavla Hudzíková, Mlynská 184, Spišský Štiavnik  Bc. Kleinová 

13.  Žiadosť o finančný príspevok Štefan Hlaváč, Priečna 290,  Spišský Štiavnik  Bc. Kleinová 

14.  Zámer odpredaja pozemku v zmysle osobitného zreteľa Ladislav Ščuka a manželka Mária,  

 Priečna 287, Spišský Štiavnik v zmysle doporučenia komisie výstavby  Bc. Kleinová 

15   Interpelácie poslancov   



16.   Záver 

 
OZ schválilo tento program OZ. 

4. V rámci kontroly plnenia uznesení: 
 
- pani starostka Kleinová previedla kontrolu plnenia uznesení zo dňa 27.8.2018 a zo dňa 
30.11.2018, 
 
- OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 27.8.2018, pričom v platnosti ostáva 
uznesenie č. 93/2015 - kuka nádoby /v neskoršom znení 46/2018/ a plnenie uznesení zo 
30.11.2018, pričom do komisie pre kultúru, šport a školstvo deleguje p. Ľubomíra Malučkého, 
- p. starostka informovala o potrebe vymenovať kronikára obce, 
- taktiež pani starostka zisťovala, či fungujú nové mailové adresy poslancom OZ, 
 

5. V tomto bode pán kontrolór Ščuka prečítal svoje stanovisko ku návrhu rozpočtu obce, 
uviedol, že rozpočet je vyrovnaný, odporúča ho schváliť, 
- OZ berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019, 
kontrolór obce odporúča schváliť poslancom rozpočet obce na rok 2019 v navrhovanej 
štruktúre ako vyrovnaný. 

- k rozpočtu obce neboli vznesené žiadne pripomienky od občanov. 

- pani starostka Kleinová uviedla, že si pozrela niekoľko zverejnených rozpočtov iných obcí 
pre porovnanie, 

- v rámci bodu vystúpila Mgr. Mária Martinková, riaditeľka ZŠ, ktorá informovala o povinnosti 
zabezpečiť obedy všetkým stravníkom, bude potrebné investovať do vybavenia kuchyne, 
jedálne, 

- v rámci tohto bodu  
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
 
a/ Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti 
s výzvou na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2019 na aktivity podporované v 
rámci výzvy číslo USVRK-KUS-2018/001489-001 na projekt s názvom "Pohybom ku 
zdraviu", 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 NFP, 
 
c/ zabezpečenie  povinného spolufinancovanie projektu obcou Spišský Štiavnik minimálne vo 
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Spôsob povinného 
spolufinancovania projektu bude z vlastných zdrojov obce Spišský Štiavnik, 
 
výška požadovanej dotácie 13 670,00 € 
5 % spolufinancovanie       724,46 € 
výdavky na projekt spolu               14 394,46 € 
 
d/ zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu 
z vlastných zdrojov obce Spišský Štiavnik. 
  
 
6. V tomto bode  



 
OZ schvaľuje rozpočet na rok 2019 a berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2020 a 
2021. 
 
7. V tomto bode informovala pani starostka o VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky, 
návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, neboli voči nemu 
vznesené žiadne pripomienky, 
 
- OZ sa uznáša na VZN č. 1/2019  o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky. 
 
 
8. V tomto bode informovala pani starostka o Sadzobníku poplatkov na rok 2019, sadzobník 
bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, 
 
- OZ schvaľuje Sadzobník poplatkov na rok 2019. 
 
9. V tomto bode informoval kontrolór obce p. Radoslav Ščuka o návrhu plánu kontrolnej 
činnosti na 1. polrok 2019, tento návrh bude vyvesený na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke obce, 
- OZ berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019. 
 
10. V tomto bode prečítala pani starostka žiadosť Miroslava Pačaja, Priečna 289, Spišský 
Štiavnik, 
- p. poslanec Hudzík sa informoval, či má obec nejaké pravidlá pre poskytovanie dotácií pre 
občanov, taktiež zisťoval, či má p. Pačaj vyrovnané nedoplatky voči obci, 
- pani starostka informovala, že obec mala pripravené VZN o poskytovaní sociálnej pomoci, 
uvedené VZN nebolo schválené, je potrebné znovu pripraviť proces tohto VZN, 
 
- OZ berie na vedomie a neschvaľuje žiadosť o finančný príspevok p. Miroslav Pačaj, 
Priečna 289, Spišský Štiavnik. 
 
- OZ ukladá sociálnej komisii pripraviť návrh VZN o poskytovaní sociálnej pomoci občanom 
obce Spišský Štiavnik. 
 
11. V tomto bode informovala pani starostka o žiadosti Pavly Hudzíkovej o príspevok na 
Vianočný koncert pre občanov obce, 
 
- OZ berie na vedomie a schvaľuje žiadosť o finančný príspevok Pavla Hudzíková, Mlynská 
184, Spišský Štiavnik vo výške 200 € na Vianočný koncert. 
 
12. V tomto bode informovala p. starostka o žiadosti Štefana Hlaváča, Priečna 290, Spišský 
Štiavnik o finančný príspevok, taktiež poslanci zisťovali, či žiadateľ má vyrovnané nedoplatky 
voči obci,  
- OZ berie na vedomie žiadosť o finančný príspevok p. Štefana Hlaváča, Priečna 290, 
Spišský Štiavnik. 
 
13. V tomto bode informovala pani starostka o žiadosti Ladislava Ščuku a manželky Márie, 
Priečna 287, Spišský Štiavnik o odpredaj pozemku obce,  
- situáciu na tváre miesta boli preveriť členovia komisie pre výstavbu, životné prostredie a 
územné plánovanie, komisia doporučila zverejniť zámer na odpredaj uvedeného pozemku, 
- OZ schvaľuje zverejnenie Zámeru odpredaja pozemku v zmysle osobitného zreteľa 
Ladislava Ščuku a manželka Mária, Priečna 287, Spišský Štiavnik v súlade s § 9 a/ odst. 8 
písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - odpredaj nehnuteľnosti 



majetok obce: parcela č. 2199/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m2 v k.ú. 
Spišský Štiavnik. 
Odôvodnenie: 
Jedná sa o priľahlú plochu k rodinnému domu na ulici Priečnej 287/51 - prípad hodný 
osobitného zreteľa. Tento zámer bude zverejnený  najmenej 15 dní pred schvaľovaním 
prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 
www.spisskystiavnik.sk. Cena za 1 m2 je 6,64 €/m2. 
 
14. V rámci bodu interpelácie poslancov: 
- Ing. Martin Hudzík a Ing. Daniel Martinko navrhli zakúpenie notebooku pre potreby 
vyhotovenia uznesení zo zasadnutí OZ,  
- Mgr. Peter Parák zisťoval, či je zasadnutie obecného zastupiteľstva vždy v piatok, 
- Ing. Mgr. Štefan Bukovič v rámci interpelácií navrhol vyplatenie odmien pre členov komisií a 
členov dobrovoľného hasičského zboru obce, 
- Ing. Mgr. Štefan Bukovič navrhol vytlačiť mapu na ulici Hlavnej pre potreby zakreslenia 
chodníka, 
 
- Ing. Daniel Martinko sa informoval o rokovacom poriadku OZ, taktiež navrhol riešiť 
prenájom majetku obce - na ihrisku TJ, 
 
-v rámci bodu interpelácie OZ schvaľuje do Rady školy pri Základnej škole Spišský Štiavnik 
poslanca obecného zastupiteľstva  Ing. Mgr. Štefana Bukoviča v zmysle  zákona č. 593/2003 
Z.z. 
 
- v rámci bodu interpelácie OZ schvaľuje do Rady školy pri Materskej škole v Spišskom 
Štiavniku  poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. art. Marcela Duloviča v zmysle zákona č. 
593/2003 Z.z. 
 
- v rámci bodu interpelácie OZ schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku obecného 
zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, 
 
- v rámci bodu interpelácie poslancov OZ schvaľuje zverejnenie zámeru na prenájom časti 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik 

Obec Spišský Štiavnik, ako výlučný vlastník nehnuteľností, tvoriacich areál športu a telesnej 
kultúry, nachádzajúci sa na parcele  KN-C č. 812/5, katastrálne územie obce Spišský Štiavnik, 
umiestnený v severovýchodnej časti obce Spišský Štiavnik, zverejňuje svoj zámer prenajať časť 
nehnuteľného majetku – nebytový priestor v účelovej budove umiestnenej na parcele 812/5, 
katastrálne územie Spišský Štiavnik, doterajšiemu prevádzkovateľovi, Rudolfovi Šavelovi, Mlynská 
167/46, 05914  Spišský Štiavnik, Ičo: 41880579, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Spišský 
Štiavnik predpokladá svoj zámer uskutočniť a prenajať nebytový priestor v súlade so zákonom č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a zásadami hospodárenia s majetkom obce Spišský Štiavnik zo dňa 
18.2.2011 a to pre účely zabezpečenia - prevádzky občerstvenia s osobitným vchodom v účelovej 
budove športového areálu v Spišskom Štiavniku - ktorá slúži ako kultúrno-spoločenské zázemie 
spojené s rozvojom športu a telesnej kultúry či už členskej základni telovýchovnej jednoty Spišský 
Štiavnik, ostatnej širokej verejnosti a tiež pre účely organizovania verejných podujatí. Cena za 
prenájom je stanovená vo výške 50,00 EUR mesačne, pričom celková plocha prenajatého nebytového 
priestoru pozostávajúceho z častí, predajňa 68,54 m2, chodba o rozlohe 4,65 m2, hygienické 
zariadenie o rozlohe 6,90 m2 je 80,09 m2. Prenajímateľ plánuje prenajať predmetný nebytový priestor 
v súlade so zachovaním doterajšieho využitia na verejnosti prospešný účel zabezpečenia zázemia pre 
športové aktivity členskej základne telovýchovnej jednoty obce Spišský Štiavnik poskytujúcej okrem 
pestovania telesnej kultúry aj zážitkové vyžitie ostatnej širokej verejnosti. 

V nadväznosti na vyššie uvedené, prenajímateľ vyzýva občanov obce Spišský Štiavnik 
a ostatných obyvateľov obce Spišský Štiavnik, ktorí spĺňajú zákonnú definíciu na základe ktorej sa 
majú právo podieľať na veciach verejných v obci Spišský Štiavnik aby v lehote 15 dní od zverejnenia 
tohto zámeru predložili obci Spišský Štiavnik svoje pripomienky k vyššie uvedenému zámeru. 



Predmetný zámer na prenájom časti nehnuteľného majetku bude prerokovaný a schvaľovaný 
za predpokladu splnenia oznamovacej povinnosti, na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
obce Spišský Štiavnik , pričom na prijatie rozhodnutia v danej veci je potrebné získať 3/5 väčšinu 
hlasov všetkých poslancov. 

 
 
-  v rámci bodu interpelácie poslancov OZ schvaľuje návrh uznesenie na základe Zásad 
odmeňovania poslancov, článok 4, odst. 1 a 5 odmeny členom komisií z radov občanov obce 
takto: 
Ing. Martin Mrava,  200 €, 
Ing. Martin Hudzík, 150 €, 
Ing. Milan Maliňák  250 €, 
Mgr. Peter Gőmőry  250 €, 
p. Róbert Martinko    150 €, 
Ing. Daniel Martinko  100 € 
a v zmysle čl. 4., odst. 4 odmenu veliteľovi obecného hasičského zboru p. Kamilovi 
Slodičákovi vo výške 1000 €. 
 
 
 
15 Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za 
pozornosť, popriala prítomným požehnané vianočné sviatky a ukončila zasadnutie OZ. 
  
 
 
V Spišskom Štiavniku 17.12.2018 
 
 
 
Zapísala: 
 
 
   
Antónia Zummerová   -----------------------------  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
  
 
 
Mgr. Katarína Galasová 
    -----------------------------  
   
 
Mgr. Peter Parák    ----------------------------  
  
 
 
 
   -----------------------------  
   Bc. Mária Kleinová 
      starostka obce 


