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

 
 

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva (OZ)  

v Spišskom Štiavniku  
konaného dňa 13. decembra 2019 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
  

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

2. Pani starostka určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a návrhovej 
komisie boli schválení Ing. Daniel Martinko a p. Róbert Martinko. Mandátová a návrhová 
komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 6 z 9 poslancov /66 %/ a OZ bolo uznášania 
schopné.  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení taktiež Ing. Daniel Martinko a p. Róbert Martinko. 

 
3. Pani starostka informovala o programe zasadnutia OZ, program bol schválený: 

 

P  r  o g  r  a m  : referuje: 

 

1.    Otvorenie zasadnutia  

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

3.    Schválenie programu zasadnutia OZ 

4.    Kontrola plnenia uznesení 

5.    Schválenie VZN č. 1/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  

dochádzky  Bc. Kleinová 

6.    Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2020  Ing. Františková 

7.    Schválenie rozpočtu obce na rok 2020 a výhľadový rozpočet na r. 2021, 2022  Bc. Kleinová 

8.    Schválenie VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady       Bc. Kleinová 

9.    Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o umiestňovaní volebných plagátov  Bc. Kleinová 

10.  Schválenie Sadzobníka poplatkov na rok 2020 

11.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020  Ing. Františková 

12.  Úprava rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 4/2019  p. Martinková 

13.  Správy z vykonaných kontrol  Ing. Františková 

14.  Výsledok verejnej obchodnej súťaže  Bc. Kleinová 

15.  Žiadosť TJ Spišský Štiavnik o prenájom priestorov  Bc. Kleinová 

16.  Žiadosť o vyjadrenie k zámene pozemkov Mrava Miroslav, Kaštieľ, 059 14  Spišský  

Štiavnik  Bc. Kleinová 

17.   Interpelácie poslancov       poslanci OZ 

18.   Záver 

 

4. V rámci kontroly plnenia uznesení pani starostka informovala: 
 



- obec zaslala list na biskupský úrad, tento bude riešiť náš list ohľadne domova dôchodcov 
po novom roku, 

- je potrebné osloviť p. S. Lapšanského ohľadom pozemku na ulici Mlynskej, 

- p. poslanec R. Martinko uviedol, že v žiadosti p. Františka Mravu boli 2 pozemky, pani 
starostka informovala, že obec čaká na záver súdneho jednania, 

 
- OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v plnení ostávajú uznesenia č. 33/2019, 
51/2019, 53/2019, 110/2019 a 126/2019. 
 
5. V tomto bode pani starostka informovala o VZN č. 1/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky, návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a 
internetovej stránke obce, neboli vznesené žiadne pripomienky k nemu, 

- OZ sa uznáša na VZN č.1/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky.  
 
6.  V tomto bode predniesla stanovisko k rozpočtu kontrolórka obce Ing. Angela Františková, 
uviedla, že je v súlade so zákonom, je vyrovnaný, bol prerokovaný za zasadnutí komisie pre 
financovanie, spravovanie obecného majetku, obchodu a služieb, odporúča rozpočet 
schváliť, navrhuje doplniť 1 vetu do VZN o poskytovaní dotácií, týkajúcu sa kultúrnych 
pamiatok, 

- OZ berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2020, 2021,a 
2022 zo dňa 10.12.2019. 

7. V tomto bode prečítala starostka obce Bc. Kleinová vyhodnotenie pripomienok k rozpočtu, 
boli prerokované na zasadnutí finančnej komisie dňa 9.12.2019, 

- OZ berie na vedomie vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce na rok 2020, ktorý 
bol prerokovaný na zasadnutí komisie pre financovanie, spravovanie obecného majetku, 
obchodu a služieb dňa 9.12.2019, 

- k tomuto bodu informoval poslanec Ing. Daniel Martinko, že pri krátení osobného 
ohodnotenia je potrebné uviesť dôvod krátenia,  

- pani starostka uviedla, že podľa zásad odmeňovania vedúci zamestnanec aspoň raz ročne 
prehodnotí osobné ohodnotenie zamestnancov, 
 
- OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 v celkovej výške 
príjmov 2791288 € a výdavkov 2791288 €, rozpočet je vyrovnaný, keďže príjmy sú rovné v 
výdavkami.  
 
8. V tomto bode informovala pani starostka o VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku 
za komunálne odpady, návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke 
obce, neboli vznesené žiadne pripomienky k nemu, 

- OZ sa uznáša na VZN obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2020.  
 

9. V tomto bode informovala pani starostka o Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o umiestňovaní 
volebných plagátov, uviedla, že návrh Dodatku č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke obce, neboli vznesené žiadne pripomienky k nemu, 

- OZ sa uznáša na Dodatku č. 1 k VZN obce Spišský Štiavnik č. 2/2016 o umiestňovaní 
volebných plagátov. 

 



10. Pani starostka infomovala o Sadzobníku poplatkov na rok 2020, bol prerokovaný na 
finančnej komisii dňa 9.12.2019,  
- OZ schvaľuje sadzobník poplatkov obce Spišský Štiavnik na rok 2020. 
 
11. V tomto bode informovala pani kontrolórka Františková o pláne kontrolnej činnosti na 1. 
polrok 2020, tento plán kontrolnej činnosti bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej 
stránke obce,  
- OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2020 v obci 
Spišský Štiavnik. 
  
12. V tomto bode informovala p. Martinková, ekonómka OcÚ o úprave rozpočtu, o 
rozpočtovom opatrení č. 4/2019, úprava bola v položkách ochrana pred povodňami, mzda 
stavebný úrad, Europa for Citizens, suma úpravy bola 27 405 €, taktiež informovala, že 
začiatkom roku 2020 obec dostane prostriedky z projektu Europe for Citizens, zatiaľ 
financované z vlastných zdrojov, 
- OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 4/2019. 
 
13. V tomto bode informovala o správach z kontrol Ing. Františková, kontrolórka obce, 
vykonala kontrolu inventarizácie majetku, uviedla, že obec splnila všetky zákonné povinnosti, 
nenašla žiadne nedostatky,  

- OZ berie na vedomie správu z vykonanej kontroly inventarizácie majetku obce Spišský 
Štiavnik. 

  
14. V tomto bode pani starostka protokol o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže 1/2019, 
uviedla, že MUDr. Katarína Javorská doručí obci osobné údaje k príprave kúpnej zmluvy, 
 
-  OZ berie na vedomie výsledok verejnej obchodnej súťaže 1/2019 o prevode 
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľného majetku obce 
Spišský Štiavnik zo dňa 25.11.2019. 
 
15. V tomto bode infomovala pani starostka o žiadosti TJ Spišský Štiavnik o prenájom 
priestorov,  

- OZ schvaľuje zámer na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský 
Štiavnik žiadateľovi TJ Spišský Štiavnik, 

- OZ schvaľuje spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle prílohy č. 1, 

- zámer sa vyvesí na úradnú tabuľu obce. 

16. V tomto bode informovala pani starostka o liste od p. Miroslava Mravu ohľadom zámeny 
pozemkov, uviedla, že je pripravený vytyčovací náčrt, ako aj vytýčenie v teréne, aby si 
poslanci mohli tento pozrieť aj na tvári miesta, 

- OZ berie na vedomie žiadosť pána Mravu Miroslava zo dňa 3.12.2019 o písomné 
vyjadrenie o zámeny pozemkov a odporúča stavebnej komisii zaoberať sa danou žiadosťou. 

17. V bode interpelácie poslancov: 

- p. Galasová: odstránenie nepojazdných vozidiel pri cintoríne, 

- p. Daniel Martinko: chodníky okolo cintorína 

- p. Bukovič: navýšenie platu kontrolórky obce, 

- OZ schvaľuje v zmysle paragrafu 18c odstavec 5 zákon ač. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov odmenu vo výške 15 % mesačného platu hlavnej 
kontrolórky za obdobie 9 kalendárnych mesiacov apríl až december 2019, ktorá bude 
vyplatená v najbližšom výplatnom termíne, 



- p. Bukovič: očistenie chodníka medzi ulicami Kvetná - Mlynská 

- p. Bukovič: žiadosť na SÚC - pomalý prechod áut s posypom, 

- p. D. Martinko - kúpa služobného automobilu pre OcÚ, kúpa traktora 

- p. R. Martinko - budova Herák /požiarna zbrojnica alebo cesta/ - záväzné vyjadrenie 
komisie výstavby, 

- p. Bukovič zároveň pozval p. R. Martinka na najbližšie zasadnutie komisie výstavby. 

 

18. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za 
pozornosť. Taktiež poďakovala prítomným za spoluprácu, za pomoc pri zlepšovaní 
podmienok života spoluobčanom, popriala všetkým požehnané vianočné sviatky a ukončila 
zasadnutie OZ. 
  
 
 
V Spišskom Štiavniku 18.12.2019 
 
 
 
 
Zapísala: 
 
 
 
   
Antónia Zummerová   -----------------------------  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
  
 
Ing. Daniel Martinko 
    -----------------------------  
   
 
Róbert Martinko    ----------------------------  
  
 
 
 
 
 
   Bc. Mária Kleinová 
      starostka obce 
 
 
 
 
 
  


