Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 13. marca 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. Daniel Martinko a p. Róbert Martinko. Mandátová a návrhová
komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 7 z 9 poslancov /77 %/ a OZ bolo uznášania
schopné.
3. Za overovateľov zápisnice boli zvolení taktiež Ing. Daniel Martinko a p. Róbert Martinko.
4. Pani starostka informovala o programe zasadnutia OZ:
OZ schválilo tento program OZ.
4. V rámci kontroly plnenia uznesení:
- pani starostka Kleinová previedla kontrolu plnenia uznesení zo dňa 4.3.2019, uviedla, že
pán kontrolór Ščuka sa ospravedlnil z neúčasti na dnešnom zasadnutí,
informovala, že Ing. Franko pripravuje projekt, týkajúci sa prestupového bývania uzn.č. 42/
2019, je potrebné, aby všetci dospelí členovia domácnosti súhlasili s podmienkami
prestupového bývania, pravdepodobne sa zapojíme v druhom kole k 1.7.2019,
- OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v platnosti ostávajú nesplnené uznesenia:
93/2015, 46/2018, 51/2019, 53/2019, 59/2019.

5. V tomto bode prečítala Mgr. Galasová zápisnicu z otvárania obálok, pani starostka vyzvala
uchádzačov o miesto hlavného kontrolóra, aby sa prezentovali v abecednom poradí,
- ako prvý vystúpil p. Ján Antaš, nasledovala p. Angela Františková, a následne p. Katarína
Slivková,
- pani starostka poďakovala uchádzačom za ich vystúpenie. Po hlasovaní OZ volí za obecnú
kontrolórrku p. Ing. Angelu Františkovú.
6. Následne poslanci OZ odsúhlasili plat hlavného kontrolóra,
OZ schvaľuje plat hlavnej kontrolórky vo výške 40 percent úväzku v zmysle podmienok
výberového konania a podľa zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a nariadení, § 18c, odst. 1 vo výške 624,00 € mesačne a podľa § 18 c, odst. 5
mesačnú odmenu vo výške 15 % z mesačného platu, t.j. 94,00 €.
7. Pani starostka informovala o žiadosti Mgr. Viktora Rusiňáka s manželkou o odkúpenie
pozemku,

- OZ berie na vedomie žiadosť Viktora Rusiňáka a navrhuje, aby stavebná komisia vstúpila
do jednania so zámerom výmeny pozemkov pre účely vybudovania prístupovej komunikácie
na ulici Hornádskej.
8. V ďalšom bode informovala pani starostka o liste z Krajského riaditeľstva HaZZ z Prešova
o preradení nášho DHZ-O do skupiny B, uviedla, že v obci prebehla kontrola z KRHaZZ,
obec mala prijať opatrenia, tieto boli v riadnom termíne splnené,
- OZ doporučuje starostke obce a veliteľovi DHZ-O zaslať odvolanie o opätovné zaradenie
DHZ-O do skupiny A v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na území SR.
9. Pani starostka informovala o plnení interpelácií z minulého zasadnutia OZ,
- uviedla, že bolo vyhlásené 4. kolo výberového konania na komunitné centrum, obec zašle
na ministerstvo žiadosť o predĺženie zmluvy,
- Ing Korheľ sa informoval ohľadom členov rady školy pri ZŠ, pani starostka uviedla, že
termín konania výberového konania je 15.5.2019,
- p. poslanec Burda informoval o probléme včiel p. Rusiňáka, bude predvolaný na zasadnutie
komisie sťažností dňa 18.3.2019,
- p. poslanec Dulovič uviedol problém s cestou na ulici Slnečnej, sadla cesta na uvedenej
ulici, p. starostka uviedla, že sa po zime budú robiť vysprávky ciest, komisia výstavby prejde
všetky ulice v obci,
- p. poslanec Parák navrhlo určiť na komisiách priority, na ktoré sa obec zameria,
- p. poslanec D. Martinko informoval o projekte rekonštrukcia multifunkčného ihriska, v piatok
15.3.2019 je uzávierka prihlášok do uvedeného projektu, poslanci OZ zvážia zapojenie sa do
tohto projektu,
- p. poslanec R. Martinko, že je zlý výjazd na cestu pri železničnej stanici Sp. Štiavnik, je
potrebné vysypať makadam, pani starostka uviedla, že obec môže objednať 1 fúru a
vysypať,
- p. poslanec R. Martinko taktiež uviedol, že v kalendári separovaného zberu je menej
vývozov ako v minulom roku, občania sa sťažujú na krátenie vývozov a neseparujú správne
odpad, je potrebné prehodnotiť zbery pre rok 2020,
- p. poslankyńa Galasová uviedla, či nie je možné umiestniť zberný dvor na parcele, kde bol
bývalý Kovošrot,
- poslanci OZ diskutovali o možnostiach, ktoré by obec mala, ak by bol realizovaný projekt
zberný dvor, či už týkajúci sa traktora, nakladača, pluhu ai., na ktorý obec dostala finančné
prostriedky a na základe petície občanov boli vrátené. Po účinnosti nového zákona o
odpadoch je evidentné, že poplatky za odpady z titulu 8 % nej miery triedenia pôjdu v obci
rapídne hore.
10. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za
pozornosť a ukončila zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 15.3.2019

Zapísala:

Antónia Zummerová

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Daniel Martinko

Róbert Martinko

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

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

