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

 
 

Zápisnica č. 9 zo zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva (OZ)  

v Spišskom Štiavniku  
konaného dňa 25. novembra 2019 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
  

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

Taktiež udelila slovo občanom ulice Kláštornej, ktorí informovali o situácii počas povodňovej 
aktivity od 13.11.2019, pani starostka informovala o zasadnutí povodňovej komisie, o 
záchranných a zabezpečovacích prácach, zároveń poďakovala členom DHZO za pomoc, k 
členom povodňovej komisie budú doplnení z radov občanov obce p. Miroslav Králik a p. 
Katarína Slivková. 

2. Pani starostka určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a návrhovej 
komisie boli schválení Mgr. Katarína Galasová a Mgr. art. Marcel Dulovič. 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 Mgr. Katarína Galasová a Mgr. art. Marcel 
Dulovič. 
 

4. 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. 4/2019 o chove včiel v obci Spišský Štiavnik  Bc. Kleinová 

6.    Žiadosť o finančný príspevok Jaroslav Lacko, Priečna 280, Spišský Štiavnik  Bc. Kleinová 

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

8.    Schválenie nájomných zmlúv v zmysle doporučenia sociálnej komisie - 6 bytov  

v rámci nadstavby bytovky na ulici Priečnej súp.č. 283  Mgr. Galasová 

9.    Súhrnná správa o priebehu povodne a jej následkoch v dňoch 13. - 18.11.2019  Bc. Kleinová 

10.   Prima banka Slovensko, a.s. indikatívna ponuka financovania pre obec Spišský Štiavnik 

  Bc. Kleinová 

11.   Správy z vykonaných kontrol  Ing. Františková     

12.   Interpelácie poslancov       poslanci OZ 

13.   Záver 

 

5. V rámci kontroly plnenia uznesení pani starostka informovala, že čistenie KUKA nádob 
firmou Brantner bude prebiehať až v roku 2020 z dôvodu poruchy vozidla, 



- pani starostka uviedla, že bol urobený vytyčovací náčrt  pozemku na výmenu s p. 
Miroslavom Mravom, je potrebné zvolať komisiu výstavby, aby sa vydalo záväzné 
stanovisko, 

- pani starostka uviedla, že v zmysle uznesenia okresného a krajského súdu je potrebné 
zrušiť uznesenia OZ č. 87, 89/2019, 

- taktiež uviedla, že p. poslanec Burda oslovuje vlastníkov pozemkov na ulici Hlavnej na 
výstavbu chodníka, dňa 13.12.2019 pozve aj Ing. Labudu na zasadnutie OZ, 

- p. poslanec Korheľ zisťoval, či je ukončená oprava cesty k bývalému PD, pani starostka 
uviedla, že diery v ceste budú opravené do konca roku, 
 
- OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v plnení ostávajú uznesenia č. 33/2019, 
51/2019, 53/2019, 110/2019 a 126/2019 

-OZ ruší uznesenie č. 108/2019 

/Znenie uznesenia: OZ doporučuje starostke obce napísať vyjadrenie k podnetu na protiprávne odvádzanie vôd z 
verejnej kanalizácie cintorín v obci Spišský Štiavnik./ 

-OZ ruší uznesenie č. 87/2019 v zmysle prílohy 12C/29/2019-66 na základe rozhodnutia 
súdu 

/Znenie uznesenia: OZ navrhuje zámer o zverejnenie odpredaja pozemku podľa správy stavebnej komisie./ 
 

-OZ ruší uznesenie č. 89/2019 v zmysle prílohy 12C/29/2019-66 na základe rozhodnutia 
súdu  

/Znenie uznesenia: OZ berie na vedomie žiadosť Pavla Tardu a Evy Tardovej. Žiadosťou sa bude zaoberať po 
splnení porealizačného zamerania podľa bodu 13./ 

- pani starostka informovala o VZN o chove včiel, návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce, nedostali sme k nemu pripomienky občanov, 

- OZ sa uznáša na VZN č. 4/2019 o chove včiel v obci Spišský Štiavnik. 

6. Pani starostka prečítala žiadosť Jaroslava Lacka o finančný príspevok pri požiari, p. 
Galasová predniesla stanovisko sociálnej komisie k žiadosti, predložili aj fotodokumentáciu, 

- OZ schvaľuje žiadosť o finančný príspevok vo výške 300 € na odstránenie následkov 
požiaru pre Jaroslava Lacka, Priečna 280, Spišský Štiavnik.  

7. Pani starostka informovala o žiadosti Pavly Hudzíkovej o finančný príspevok na vianočný 
koncert v kostole dňa 6.1.2020,  

- OZ schvaľuje žiadosť o finančný príspevok vo výške 250 € na Vianočný koncert pre Pavlu 
Hudzíkovú, Mlynská 184, Spišský Štiavnik. 

8. Pani Galasová informovala poslancov o zápise zo sociálnej komisie o žiadostiach o 
nájomné byty v nadstavbe bytovky, uviedla, že boli vybratí 6 uchádzači, ktorí mali vyrovnané 
nedoplatky voči obci,  
- OZ schvaľuje nájomcov nájomných bytov v nadstavbe bytovky na ulici Priečna 283                                                                                       
a/ p. A. Čonková rod. Pačajová a p. E. Čonka                                                                                          
b/ p. R. Žigová rod. Koňová a p. J. Žiga                                                                                                                     
c/ p. M. Horváthová rod. Horváthová a p. K. Koňa                                                                                                          
d/ p. P. Žiga a p. T. Kokyová                                                                                                                                                          
e/ p. P.Čonka a p. J. Pačajová                                                                                                                              
f/ p. R. Miko a p. I. Miková rod. Pačajová 
 
- OZ schvaľuje nájomné:                                                                                                                              
a/ v byte o rozlohe 51 m2 vo výške 93 € + 10 € fond opráv  /mesačne/                                                                     
b/ v  byte o rozlohe 55 m2 vo výške 100 € + 10 € fond opráv /mesačne/ 



 

9. Pani starostka informovala o priebežnej správe z povodní, 

 
a/ OZ berie na vedomie súhrnnú správu o priebehu povodne a jej následkoch v dňoch                
13. - 18.11.2019                                                                                                                                                                                             
b/ OZ žiada MŽP urýchlene sa zaoberať protipovodňovými opatreniami na toku Hornádu 
v obci Spišský Štiavnik v obytnej zóne  
- v tomto bode navrhla pani starostka odmeniť členov DHZ p. Roberta Martinka a p. Kamila 
Slodičáka a pracovníka obce p. Lacka. 
 
10.  V tomto bode informovala pani starostka o indikatívnej ponuke financovania z Prima 
banky Slovensko, a.s., taktiež informatívne o ponuke Slovenskej záručnej rozvojovej banky, 
p. poslanec Parák porovnal tieto ponuky, sadzby a podmienky, 

- OZ berie na vedomie indikatívnu ponuku financovania pre obec Spišský Štiavnik od Prima 
banka Slovensko, a.s. 

11. Pani Františková, kontrolórka obce prečítala správy z vykonaných kontrol, informovala, 
že  vykonala kontrolu mzdovej a personálnej agendy a kontrolu plnenia rozpočtu, uviedla, že 
každý pracovník na obci je správne zaradený, neboli žiadne nedostatky, v plnení rozpočtu 
poukázala na pohľadávky za miestne dane, poplatok za komunálny odpad,  

- taktiež poďakovala p. Martinkovej za spoluprácu pri kontrole,  

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

- pani starostka Kleinová informovala o zmene organizačnej štruktúry,  

- taktiež pani starostka informovala o cenovej ponuke firmy Palstav vo výške 6948 € na 
opravu priekopy, pri kruhovom objazde, ktorá bola po posledných výdatných dažďoch 
zanesená a z pravej strany vozovky narušená, 

- pani starostka prečítala správu o audite od Ing. Dudovej, obec hospodári v súlade so 
zákonom o rozpočtových pravidlách, pani auditorka nemala žiadne výhrady, 

- pani starostka informovala o správach o podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
základnej a materskej školy. 

 

12.  V rámci bodu interpelácie poslancov: 

 
       Katarína Galasová - osvetlenie rázcestia ul. Priečna - ul. Slnečná 
       Marcel Dulovič – odstavené auto na parkovisku vedľa budovy TJ.,                                                                 

osadenie zábradlia na chodníku okolo Hornádu – škôlka,                                                                                                
prerezať stromy ponad chodník vedľa škôlky,                                                                                                   
bezpečný prechod cez kopec  počas zimného obdobia na ulici Slnečnej  

       Peter Parák - riešenie cesty na Hornádsku ulicu z ulice Mlynskej 
       Michal Burda - označenie autobusovej zástavky na ul. Hlavná,                                                                                

osvetlenie a obmedzenie rýchlosti na ulici Hlavnej pre zvýšenie bezpečnosti,                                                                         
doplatenie daní právnických osôb voči obci   

       Martin Hudzik – dom dôchodcov / jednanie s biskupským úradom,                                                                 
priebeh výberového konania na Komunitné centrum 

       Róbert Martinko –  hľadať riešenie problému s budovou Jednoty,                                                                                  
priebeh procesu výstavby novej škôlky,                                                                                                                   
zmena VZN o ploche na zverejňovanie volebných plagátov,                                                                            
vyradenie hasičskej Avie,                                                                                                                                       
Herákova budova – vchodové dvere 



 

 
13. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za 
pozornosť a ukončila zasadnutie OZ. 
  
 
 
V Spišskom Štiavniku 29.11.2019 
 
 
 
 
Zapísala: 
 
 
 
   
Antónia Zummerová   -----------------------------  
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
  
 
Mgr. Katarína Galasová 
    -----------------------------  
   
 
Mgr. art. Marcel Dulovič  -----------------------------    
  
 
 
 
 
 
   Bc. Mária Kleinová 
      starostka obce 
 
 
 
 
 
  


