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

 
 

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva (OZ)  

v Spišskom Štiavniku  
konaného dňa 2. októbra 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. Mgr. Štefan Bukovič a Ing. Martin Hudzík. Mandátová a návrhová 
komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 9 z 9 poslancov /100 %/ a OZ bolo uznášania 
schopné.  

3. Za overovateľov zápisnice boli zvolení taktiež Ing. Mgr. Štefan Bukovič a Ing. Martin 
Hudzík. 
 

4. Pani starostka informovala o programe zasadnutia OZ: 

- OZ schvaľuje program OZ s nasledovným rozšírením programu o nasledujúce body: 
5 c) – Kontrola poskytnutia a použitia dotácií obce – Správa č. 1/2019 
5 d) – Kontrola zverejňovania povinne zverejňovaných informácií podľa §5 zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám – Správa č. 5/2019 
A mení poradie bodov 
bod č. 13 bude presunutý ako bod č. 4 
bod č. 8 a 9 bude presunutý  ako bod č. 5 a) a bod č. 5 b) 
15 – správy zo zasadnutí komisií 
bod č. 15 bude presunutý ako bod č. 16 
 

4. Pani starostka privítala p. Štefana Labudu, ktorý informoval o projekte chodníka v obci, 
uviedol, že 6 parciel zasahuje do chodníka, nevyjde v celom úseku 2 m chodník, je potrebné 
vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemkov /osloví ich Ing. Burda/, 
- svoju požiadavku predniesli členovia Klubu dôchodcov - zakúpenie oblečenia na ich 
vystúpenia, OZ schválilo mimoriadnu dotáciu, bude zahrnutá do rozpočtového opatrenia č. 3, 
- poslanci OZ riešili náhradu škody p. Ladislavovi Žigovi, 
- OZ na základe návrhu finančnej komisie zo dňa 23.9.2019 schvaľuje refundáciu škody 
podľa faktúry FA19151921 vo výške 556,10 Eur s DPH za škodu spôsobenú pracovníkom 
malých obecných služieb pri kosení p. Ladislavovi Žigovi bytom Priečna 43, 059 14 Spišský 
Štiavnik. 
 

- OZ chvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2019. 

5. V tomto bode dala starostka slovo Mgr. Bobovskej, riaditeľke ŠZŠ ohľadom vyradenia ŠZŠ 
zo siete škôl a vzniku Spojenej školy, p. Bobovská uviedla, že od 1. januára 2020 bude 
spojená škola, spadá pod Okresný úrad Prešov, 



 

- OZ súhlasí s vyradením Špeciálnej základnej školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik k 
31.12.2019 zo siete škôl a školských zariadení, 

 
- OZ súhlasí so zaradením do siete škôl a školských zariadení a vznikom Spojenej školy,            
Slnečná 421, Spišský Štiavnik zo začatím činnosti od 1.1.2020 v zmysle žiadosti Okresného 
úradu Prešov, odbor školstva, Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov, 
 
- pani starostka previedla kontrolu plnenia uznesení zo dňa 2.9.2019, uviedla, že p. 
Šurgerová je chorá, nebolo stretnutie v areáli školy, 
- taktiež pani starostka uviedla, že k odvádzaniu vôd z kanalizácie cintorín napíše list garant 
Ing. Jarabinský, 
- uznesenie OZ č. 109/2019 Ing. Korheľ nepodpísal za základe doporučenia advokátskej 
kancelárie HN Partners,  
- k žiadostiam p. Pavla Martona a p. Lukáša Hudzíka o povolenie parkovania na obecnom 
pozemku OZ doporučuje odpísať listom, že uvedená parcela nie je určená na parkovanie, 
- p. poslanec Daniel Martinko poslal návrh VZN o chove včiel, je potrebné ho zverejniť na 
úradnej tabuli a internetovej stránke obce, 
- pani starostka informovala, že list od občana ohľadom zatápania bol zaslaný na Správu a 
údržbu ciest, Poprad, p. Barillovi, 
- OZ berie na vedomie kontrolu uznesení, v platnosti ostávajú nesplnené uznesenia čísla  
33/2019, 51/2019, 53/2019, 110/2019 a OZ ruší uznesenie č. 108/2019, 
 

- OZ schvaľuje zverejnenie návrhu VZN o chove včiel v obci Spišský Štiavnik, 

- pani starostka informovala o ponuke na odpredaj Rudolfa Šavela, Mlynská 167, 059 14  
Spišský Štiavnik,  

- OZ schvaľuje ukončenie nájmu nehnuteľnosti podľa nájomnej zmluvy zo dňa 2.1.2019 
medzi prenajímateľom obcou Spišský Štiavnik a nájomcom Rudolfom Šavelom, Mlynská 
167/46, 059 14  Spišský Štiavnik k 30.9.2019 podľa článku 10 nájomnej zmluvy a OZ 
odporúča finančnej komisii zaoberať sa ponukou na odpredaj majetku od bývalého nájomcu 
Rudolfa Šavela vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik. 

6. Pani kontrolórka Ing. Františková informovala, že v zmysle zákona o finančnej kontrole u 
nás podpisujú doklady 2 osoby - štatutár a zástupca starostky, 

- taktiež Mgr. Parák zisťoval limity na obstarávanie zákaziek,  

- OZ odporúča finančnej komisii oboznámiť sa s novelizáciou smernice o verejnom 
obstarávaní na najbližšej finančnej komisii, 

- taktiež je potrebné vyčistiť priestor za cintorínom, v piatok 4.10.2019 zasadne pracovná 
komisia, ktorá doporučí riešenie. 

7. V rámci interpelácii bolo zistené, že služba čistenia odpadových nádob nie je zahrnutá v 
zmluve,  

- OZ odporúča starostke obce Bc. Márii Kleinovej objednať službu umývania "KUKA" nádob v 
zmysle cenovej ponuky od firmy Brantner Poprad s.r.o. 

8. Kontrolórka obce Ing. Františková previedla správy o vykonaných kontrolách, 

OZ berie na vedomie správy z vykonaných kontrol kontrolórkou obce p. Angelou 
Františkovou. 

9. Poslanci OZ riešili zámenu pozemkov medzi Obcou Spišský Štiavnik a p. Miroslavom 
Mravom,  



- OZ odporúča starostke obce Bc. Márii Kleinovej vypracovať geometrický plán na rozdelenie 
parcely č. 4308/2 v k.ú. Spišský Štiavnik, aby pozemok,  cez ktorý vedie kanál ostal v 
majetku obce. 

10. Pani starostka informovala, že p. Ladislav Ščuka priniesol nový geometrický plán č. 
30/2019, má záujem o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce, 

- OZ odporúča stavebnej komisii zaoberať sa žiadosťou o odkúpenie pozemku do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ščukovcov podľa geometrického plánu č. 
30/2019, ktorý je vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik. Zámerom odpredaja pozemku sa OZ 
bude zaoberať po vyplatení všetkých pohľadávok voči obci Spišský Štiavnik. 

 

11.  
a/ OcZ schvaľuje zámer odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Spišský Štiavnik 
zapísaný na LV č. 1, k.ú. Spišský Štiavnik : 
pozemok KN-C parc. č., druh pozemky zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 159 
m2, 
pozemok KN-C parc.č. 107/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
290 m2, 
pozemok KN-C parč.č. 107/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
85 m2, 
katastrálne územie Spišský Štiavnik. 
 

 
b/ OcZ schvaľuje spôsob predaja nehnuteľného majetku  vo vlastníctve Obce Spišský 
Štiavnik obchodnou verejnou súťažou  –  
pozemok KN-C parc. č.107/2, druh pozemky zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
159 m2, 
pozemok KN-C parc.č. 107/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
290 m2, 
pozemok KN-C parč.č. 107/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
85 m2,  
katastrálne územie Spišský Štiavnik 
 

 
c/ OcZ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie 
zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišský Štiavnik a to 
pozemkov  
pozemok KN-C parc. č.107/2, druh pozemky zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
159 m2, 
pozemok KN-C parc.č. 107/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
290 m2, 
pozemok KN-C parč.č. 107/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
85 m2,  
katastrálne územie Spišský Štiavnik. 
 

 
 
d/ OcZ schvaľuje podmienky určené vo vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019.
  
 
 



e/ OcZ  volí členov komisie pre Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019: 
Daniela Martinková, Mgr. Peter Parák, Ing. Matúš Korheľ, Ing. Martin Hudzík, Ing. Daniel Martinko. 

 

12. OZ schválilo harmonogram obecných zastupiteľstiev do konca roka 2019 v termínoch 
22.11.2019 a 13.12.2019. Taktiež zasadnutie finančnej komisie za účasti všetkých poslancov 
sa uskutoční 25.10.2019 o 17.00 hodine. 
 
13. Na zasadnutí finančnej komisie sa riešila cena za predaj knihy,  
 
- OZ schvaľuje cenu za publikáciu 70. rokov štiavnického športu vo výške 9 €/ks, 
- obec odovzdá 30 ks kníh súčasným hráčom TJ, taktiež výmenou za CD 30 ks OZ 
Ščavničan, taktiež všetkým autorom knihy po 10 ks, 
- ohľadom pozemkov Stanislava Hudzíka, zaslať mu list - kúpna cena 20 €,  Ing. Korheľ 
prejedná s p. Hudzíkom zámenu pozemkov pod budovou. 
 
14. V rámci bodu interpelácie poslancov: 
Martin Hudzík – nespokojnosť s geodetkou p. Šurgerovou, schválenie progamu až za  
voľbou mandátovej a návrhovej komisie, uprednostniť body – občianske pripomienky 
Katarína Galasová – chodníky 
Marcel Dulovič – odparkované auto bez značiek na ulici Kláštorná 
Michal Burda – premaľovať prechod pre chodcov na Hlavnej ulici 
Róbert Martinko – predaj jedného auta – Avia, stavebné konanie budova „Herák“. 
 
-  poslanec Ing. Daniel Martinko poďakoval pani starostke a poslancom OZ za perfektnú 
akciu 70. rokov športu v obci Spišský Štiavnik, za vydanie knihy. 
 
15. OZ berie na vedomie správu zo zasadnutia komisií. 
 
16. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za 
pozornosť a ukončila zasadnutie OZ. 
  
 
 
V Spišskom Štiavniku 11.10.2019 
 
 
 
 
Zapísala: 
 
 
 
   
Antónia Zummerová   -----------------------------  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
  
 
Ing. Mgr. Štefan Bukovič 
    -----------------------------  
   



 
Ing. Martin Hudzík    ----------------------------  
  
 
 
 
 
 
   Bc. Mária Kleinová 
      starostka obce 
 
 
 
 
 
  


