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

 
 

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva (OZ)  

v Spišskom Štiavniku  
konaného dňa 13. februára 2019 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
  

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

 

2. Pani starostka určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a návrhovej 
komisie bol schválený Ing. Martin Hudzík a p. Róbert Martinko, za overovateľov zápisnice 
boli zvolení taktiež Ing. Martin Hudzík a p. Róbert Martinko. Mandátová a návrhová komisia 
OZ konštatovala, že bolo prítomných 9 z 9 poslancov /100 %/ a OZ bolo uznášania schopné.  

 
3. Pani starostka informovala o programe zasadnutia OZ: 

OZ schválilo tento program OZ po doplnení 1 bodu /poskytnutie finančnej pomoci pre 

Stanislava Žigu/ a poradia. Toto doplnenie a zmenu odsúhlasili všetci poslanci,  bod č. 27 

bod presunutý ako prvý. 

4. V rámci kontroly plnenia uznesení: 
 
- pani starostka Kleinová previedla kontrolu plnenia uznesení zo dňa 14.12.2018, 
 
pričom v platnosti ostáva uznesenie č. 93/2015 - kuka nádoby /v neskoršom znení 46/2018/   
 
5. Pani starostka dala slovo p. Bobovskej, riaditeľke ŠZŠ Spišský Štiavnik, ktorá predniesla 
svoju žiadosť o zámenu nehnuteľností, predložila taktiež geoplán, znalecký posudok,  
navrhuje výmenu obecných pozemkov za budovu č. 492, bývalá hospodárska budova, 
hodnota uvedenej budovy je podľa aktuálneho znalec. posudku v hodnote 41000 €,  
 
- OZ schvaľuje zámenu nehnuteľnosti Špeciálna základná škola Spišský Štiavnik a ukladá 
finančnej a stavebnej komisii doladenie detailov, týkajúcich sa zámeny v súlade s 
predloženým znaleckým posudkom a geodetickým zameraním, 
OZ doporučuje starostke obce vypracovať nový geometrický plán. 
 
6. V tomto bode prečítala pani starostka zápis z mimoriadneho zasadnutia sociálnej komisie 
zo dňa 11.2.2019,  
informovala o požiare v rodine Stanislava Žigu, po diskusii poslancov 
 
OZ schvaľuje 500 € sociálnu výpomoc v dôsledku požiaru p. Stanislavovi Žigovi, Priečna 
285, 059 14  Spišský Štiavnik v zmysle zápisnice z mimoriadneho zasadnutia sociálnej 
komisie zo dňa 11.2.2019 a návratný príspevok od zamestnávateľa vo forme zálohy vo výške 
800 €. 
 



7. V tomto bode informovala pani starostka o návrhu VZN č. 2/2019, návrh bol vyvesený na 
úradnej tabuli a internetovej stránke obce, neboli vznesené žiadne pripomienky k nemu, 
 
OZ sa uznáša na VZN č. 2/2019, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní 
jednorazovej dávky sociálnej pomoci a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi obcou Spišský 
Štiavnik. 
 
8. V tomto bode predniesla p. Daniela Martinková, ekonómka OcÚ  rozpočtové opatrenie č.1, 
ktorým sa zaoberala komisia finančná,  
- OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019 s úpravou: 
a/ po doplnení výdavkovej časti 480 € zakúpenie infražiaričov z príjmovej časti "Dotácia pre 
DHZO MV SR", 
b/ navýšenie dotácie pre TJ obce Spišský Štiavnik z položky "Športové služby, Jazdecké 
preteky" o 1000 € z dôvodu vzniku nového jazdeckého oddielu. 
 
9. V tomto bode  
OZ schválilo členstvo Mgr. Silvie Bukovičovej v komisii pre kultúru, šport a školstvo. 
 
10. V tomto bode pani starostka informovala o potrebe aktualizácie krízového štábu obce z 
radu poslancov, 
OZ schvaľuje do Krízového štábu obce Ing. Mgr. Štefana Bukoviča a p. Róberta Martinka. 
 
11. Pani starostka informovala o ponuke p. Rudolfa Šavela s manželkou, Priečna 292, 059 14  
Spišský Štiavnik, 
- poslanci diskutovali o možnostiach použitia uvedenej nehnuteľnosti na materskú školu z 
dôvodu zavedenia povinnej predškolskej dochádzky, kapacita by mohla byť cca 150 detí, 
komisia výstavby preverí skutkový stav, 
 
OZ berie na vedomie ponuku na kúpu rodinného domu pre účely materskej školy alebo 
sociálneho podniku a doporučuje komisii výstavby vykonať obhliadku ponúkanej 
nehnuteľnosti. 
 
12.  V tomto bode poslanci OZ rozdelili svoje poslanecké obvody nasledovne: 
 
OZ schvaľuje rozdelenie poslaneckých obvodov podľa priloženej prílohy č. 1. 
 
13.  Nakoľko zo zdravotných dôvodov nebude vykonávať funkciu kronikárky Mgr. Martina 
Mizerová, je potrebné schváliť nového kronikára obce,  odmeňovanie kronikára bude 
upravené v Zásadách odmeňovania poslancov. 
OZ schvaľuje za kronikára obce Spišský Štiavnik Mgr. Katarínu Galasovú v platnosťou od 
1.1.2019. 
 
14. Pani starostka informovala o zapojení sa do projektu Zlepšenie bývania pre MRK v obci 
Spišský Štiavnik,  
OZ schvaľuje 
 
a/predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie bývania pre MRK 
v obci Spišský Štiavnik“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2, ktorého 
ciele projektu  sú v súlade s  platným programom rozvoja obce Spišský Štiavnik a  platným 
územným plánom obce Spišský Štiavnik, 
 



b/ zabezpečenie povinného spolufinancovanie projektu žiadateľom obcou Spišský Štiavnik 
vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Spôsob financovania projektu bude 
vo výške spolufinancovania  z vlastných zdrojov obce Spišský Štiavnik, 
 
c/ zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 
15. V tomto bode informovala pani starostka o jednaní s Mgr. Bagarom, riaditeľom Domu 
Charitas Panny Márie Lurdskej v Spišskom Štiavniku, navrhol predať budovu 
Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvu Spišské Podhradie, obec má vypracovaný znalecký 
posudok Ing. Brunom Borošom, kde znalecká hodnota je 128 000 €, poslanci vyjadrili názor, 
že táto hodnota je nízka,  
- OZ berie na vedomie hodnotu znaleckého posudku k majetko-právnemu usporiadaniu Domu 
dôchodcov a ukladá finančnej komisii konzultovať znalecký posudok s Ing. Brunom Borošom 
- zhotoviteľom. 
 
16. Pani starostka informovala o liste p. Radoslava Ščuku, v ktorom sa vzdáva funkcie 
hlavného kontrolóra z osobných dôvodov od 1.4.2019, 
 
OZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik. 
 
17. Nakoľko vyplynula povinnosť vyhlásiť voľby nového kontrolóra, úväzok nového 
kontrolóra bude 0,40. 
OZ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra v zmysle prílohy č. 3. 
 
18. Pani starostka prečítala žiadosť p. Kristiána Koňu, Priečna 283, Spišský Štiavnik o 
odpredaj pozemku, nakoľko sa jedná o zhodný pozemok, kde je rozbehnuté stavebné konanie 
na výstavbu nájomných bytov, 
 
- OZ berie na vedomie žiadosť o predaj pozemku Kristián Koňa, Priečna 283, 059 14  Spišský 
Štiavnik a doporučuje geometrický plán odkonzultovať so zhotoviteľom. 
 
19. Pani starostka informovala o žiadosti p. Romana Čonku o odpredaj pozemku, nakoľko sa 
jedná o zhodný pozemok, kde je rozbehnuté stavebné konanie na výstavbu nájomných bytov, 
 
OZ berie na vedomie žiadosť o predaj pozemku Roman Čonka, Priečna 283, 059 14  Spišský 
Štiavnik, doporučuje komisii výstavby zaoberať sa predmetnou žiadosťou a doporučuje 
vstúpiť do jednania s pani Zemianekovou za účelom riešenia IBV v rómskej osade. 
 
20. Pani starostka informovala o žiadosti Orion Tip Poprad o umiestnenie stávkovej 
kancelárie v R&J Bare na ihrisku, 
 
- OZ nesúhlasí s umiestnením stávkovej kancelárie ORION TIP, s.r.o., Poprad. 
 
 
21. V tomto bode prečítala pani starostka žiadosť p. Stanislava Špinera, Priečna 298, 
Spišský Štiavnik o schválenie iného práva,  
 
-OZ berie na vedomie žiadosť p. Stanislava Špinera, Priečna 298, 059 14  Spišský Štiavnik a 
doporučuje komisii výstavby zistiť podmienky pre zriadenie iného práva k žiadanému 
pozemku. 



22.  V tomto bode informovala pani starostka o žiadosti p. Milana Šavela a p. Emila Hudzíka 
s manželkami o vybudovaní inžinierskych sietí a prístupovej cesty, 
- pani starostka informovala o viacerých jednaniach, kde majitelia pozemkov nesúhlasili s 
vybudovaním prístupovej cesty, 
 
OZ berie na vedomie žiadosť o vybudovanie inžinierskych sietí a prístupovej cesty Milan 
Šavel a manželka Adriana , Emil Hudzík a manželka Viera a doporučuje starostke obce 
vstúpiť do jednania s majiteľmi pozemkov, na ktorých by sa tieto siete dali vybudovať. 
 
23. Pani starostka informovala o liste z Okresného riaditeľstva PZ Poprad - zastavenie 
konania, 
 
- OZ berie na vedomie Uznesenie OR PZ Poprad - zastavenie konania. 
 
24.  Pani starostka prečítala ist p. Petra Tomajka, Priečna 265/29, Spišský Štiavnik o 
vyriešenie problému s kanalizáciou "cintorín",  
- OZ berie na vedomie žiadosť o vyriešenie problému s kanalizáciou "cintorín" Peter 
Tomajko, Priečna 265, 059 14  Spišský Štiavnik a doporučuje komisii výstavby zaoberať sa 
touto problematikou. 
 
25. Pani starostka informovala o zlej výmere v pôvodnom zámere odpredaja p. Ladislavovi 
Ščukovi, p. Ščuka odkúpi len diely č. 3 a č. 4, 
 
- OZ ruší uznesenie č. 25/2019 zo dňa 14.12.2018 a doporučuje starostke obce zámer 
odpredaja pozemku v zmysle osobitného zreteľa Ladislav Ščuka a manželka Mária, Priečna 
287, 059 14  Spišský Štiavnik podľa prílohy č. 4. 
 
26.  Kontrolór obce p. Ščuka pripravil návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, tento 
bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, neboli vznesené žiadne 
pripomienky k nemu, 
 
- OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019. 
 
27. Pani starostka prečítala zo zápisu zo sociálnej komisie žiadosť p. Miroslava Pačaja o 
finančný príspevok, taktiež informovala o výške nedoplatkov menovaného a o výške 
doterajšej pomoci od obce, 
 
OZ neschvaľuje žiadosť Miroslav Pačaj, Priečna 289, 059 14  Spišský Štiavnik z dôvodu 
vyčerpania finančných prostriedkov na toto obdobie v súvislosti s požiarom p. Stanislava 
Žigu. 
 
28.  Pani starostka prečítala žiadosť ZMOS o poskytnutie mailových adries poslancov OZ, 
 
OZ schvaľuje žiadosť  ZMOS - poskytnutie emailových adries poslancov OZ pre potreby 
ZMOS. 
 
29.  V rámci bodu interpelácie poslancov: 
 
 
- p. poslanec Dulovič zisťoval prvky detského ihriska v areáli MŠ, či sú už všetky zabudované 



- p. poslanec Burda informoval o meracích prácach  chodníka na ulici Hlavnej, zisťoval, či je 
možná výnimka na šírku chodníka 
- p. poslanec Bukovič tiež chcel aktuálne informácie o chodníku 
- p. poslanec Daniel Martinko navrhol riešiť problém včiel v obci, taktiež navrhol prerezávku 
stromov v materskej škole 
- p. poslanec Róbert Martinko navrhol vyčistiť kanál pri p. Gajanovi, taktiež vyčistiť vpust, 
nános v priekope,  ako aj prečistenie kanalizácie v danom úseku, 
- p. poslanec Hudzík zisťoval informácie o komasácii, či je potrebné zriadiť komisiu pre 
komasáciu 
- p. poslankyňa Galasová a p. poslanec Burda budú kontrolovať dodržiavanie splátkových 
kalendárov, dohodnutých na SK, taktiež p. poslankyňa Galasová navrhla, aby pri mobilnej 
zberni  v ďalšom termíne bola zabezpečená služba aj v sobotu 
 
 
 
-OZ doporučuje starostke obce zahájiť výberové konanie na zhotovenie projektovej 
dokumentácie chodníka na ul. Hlavnej a ukončenie chodníka na ulici Priečnej. 
 
- OZ doporučuje komisii priestupkovej riešiť problematiku chovu včiel v obci Spišský 
Štiavnik. 
 
 
30. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za 
pozornosť a ukončila zasadnutie OZ. 
  
 
 
V Spišskom Štiavniku 17.2.2019 
 
 
 
Zapísala: 
 
 
   
Antónia Zummerová   -----------------------------  
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
  
 
Ing. Martin Hudzík 
    -----------------------------  
   
 
Róbert Martinko    ----------------------------  
  
 
   -----------------------------  
   Bc. Mária Kleinová 


