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

 
 

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva (OZ)  

v Spišskom Štiavniku  
konaného dňa 24. februára 2020 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Osprav.: Ing. Martin Hudzík 
 
 
  

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 Mgr. Katarína Galasová a Mgr. art. Marcel Dulovič. Mandátová a 
návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 8 z 9 poslancov /88 %/ a OZ bolo 
uznášania schopné.  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení taktiež Mgr. Katarína Galasová a Mgr. art. Marcel 
Dulovič. 

 
3. Pôvodný program z pozvánky bol zmenený, pani starostka informovala o doplnení 

programu,  tento bol schválený: 

s nasledujúcimi zmenami: 

              Zmena bodu: 
      Bod. č. 5. Správy zo zasadnutí fin. komisie. 
      Zrušenie bodu: 
      Bod č. 17. smernica č. 1. o používaní motorových vozidiel. 
      Doplnenie bodu č. 21. R. Čonka opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku v pôvodnom znení. 
 
 

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 Bc. Kleinová 

5.    Správy zo zasadnutia finančnej komisie Mgr. Parák    

6.    Schválenie kúpy pozemku Katarína Javorská, Kežmarok Bc. Kleinová 

7.    Žiadosť o odškodnenie Iveta Vagašová, Mariánske námestie, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová 

8 .a/   Nesúhlas so zámenou Ján Tokarčík, Kvetná, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová 

8. b/  Schválenie zámeny pozemkov Mrava – Obec 

9.   Správa z vykonanej kontroly Ing. Františková 

10.   Zverejnenie zámeru na zámenu nehnuteľnosti v zmysle GEO plánu č. 58/2019 spracovaného 

Ing. Evou Schurgerovou za budovu vo vlastníctve Spojenej školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik za  



účelom rozšírenia kapacity Základnej školy v Spišskom Štiavniku Bc. Kleinová 

11.  Schválenie ceny na kúpu pozemkov v zmysle GEO plánu na výstavbu chodníka ul. Priečna 8 €  

v zmysle zverejneného zámeru zo dňa  29.1.2020 Bc. Kleinová 

12.  Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – TJ Sp. Štiavnik  v zmysle 

zverejneného zámeru Bc. Kleinová 

13.  Voľba zástupcov obce do Rady školy na nové funkčné obdobie Bc. Kleinová 

14.  Vyhodnotenie ponúk na poskytnutie úveru pre obec Mgr. Parák 

15.   Žiadosť o zmenu VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských  

zariadeniach Mgr. Martinková 

16.   Žiadosť OZ MONS CASTRI Hozelec o finančnú podporu Bc. Kleinová 

17.   Žiadosť Obce Vydrník o prevod požiarnickej Avie na vybavenie nového DHZO Vydrník   Bc. 

Kleinová 

18.   Zmena VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 2/2017 Ing. Františková 

19.  Žiadosť o odkúpenie pozemku do BSM Ján Pačaj a Viera Pačajová, Priečna 275,  

Spišský Štiavnik     Bc. Kleinová 

20.  Žiadosť o príspevok pre chrámový spevokol ANIMA, Spišský Štiavnik Bc. Kleinová 

21.  Žiadosť o odkúpenie pozemku Roman Čonka, Priečna 283/47, Sp. Štiavnik Bc. Kleinová 

22.  Interpelácie poslancov poslanci OZ 

23.  Záver 

 

 

4. V rámci kontroly plnenia uznesení pani starostka informovala: 

- pani starostka previedla kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
a uznesení, ktoré sú v platnosti z predchádzajúcich zasadnutí, taktiež kontrolu interpelácií, 
 

- v mesiaci apríl prebehne čistenie rieky Hornád 

- na web stránke obce je zverejnený doplnený kalendár zberu odpadu 

- projekt komunitné centrum – čakáme na výsledky z kontroly verejného obstarávania 

-  osvetlenie Urbár – p. Viliam Martinko urobí svetlo 

-  v obci prebehne rozvoz zvyšných kompostérov 

 - p. Burda preposlal materiály ohľadom sociálneho podniku, zatiaľ prebehne stretnutie 
v utorok 25.2.2020, podklady sa netlačia 

 

- OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v plnení ostávajú uznesenia č.  
51/2019, 53/2019, 110/2019 a 126/2019. 

 

5. V tomto bode p. poslanec Peter Parák prečítal zápisnice zo zasadnutí finančnej komisie 
dňa 5.2.2020 a 20.2.2020, OZ berie na vedomie správy z finančnej komisie zo dňa 5.2.2020 
a 20.2.2020. 
 
6.  Pani starostka Kleinová informovala, že pre zápis do katastra nehnuteľností je potrebné 
ešte udeliť súhlas s prevodom majetku p. Kataríne Javorskej, 



- pani kontrolórka Ing. Františková uviedla, že podľa platnej legislatívy by sa to už nemalo 
znovu schvaľovať, 
-OZ udeľuje súhlas s prevodom majetku pozemku KN-C parc. č. 107/2, pozemok KN-C parc. 
č. 107/3, pozemok KN-C parc. č. 107/4 v prospech MUDr. Mgr. Katarína Javorská, trvale 
bytom Pod lesom 1476/21, 060 01 Kežmarok. 
 
7.  V tomto bode pani starostka prečítala žiadosť p. Ivety Vagašovej o odškodnenie, túto 
žiadosť už riešila na svojom zasadnutí komisia pre riešenie sťažností, komisia doporučuje 
finančné odškodnenie pre p. Vagašovú, 
- OZ súhlasí s náhradou škody vo výške 153,60 € pani  Ivete Vagašovej, Mariánske 
námestie, Sp. Štiavnik za spôsobenú škodu pri úprave verejnej zelene zamestnancom obce 
Sp. Štiavnik. 
8. V tomto bode uviedla p. starostka, že finančná komisia riešila nesúhlas p. Jána Tokarčíka, 
Kvetná, Spišský Štiavnik so zámenou pozemkov vo vlastníctve obce s p. Miroslavom 
Mravom, 
- OZ berie na vedomie nesúhlas Jána Tokarčíka, Kvetná, Sp. Štiavnik so zámenou 
pozemkov vo  vlastníctve obce Sp. Štiavnik s M. Mravom. 
9. V tomto bode informovala o správe z vykonanej kontroly Ing. Angela Františková,  
- OZ berie na vedomie správu z vykonanej kontroly č. 9/2019 :  
Zverejnenia povinne zverejňovaných informácii Ing. A. Františkovou- kontrolórkou obce. 
10. V tomto bode uviedla pani starostka, že v katastri nehnuteľnosti už prebehol zápis zmeny 
názvu školy – Spojená škola, 
a) OZ schvaľuje zámer zameniť  majetok vo vlastníctve Obce Spišský Štiavnik: 
Parcela č. 3785/71 o výmere 1610 m2 , ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č. 3785/3 

na základe GO plánu č. 58/19 zhotoveného Ing. Evou Scgurgerovou, 
Parcela č. 3785/13 o výmere 366 m2 

Parcela č. 3785/14 o výmere 265 m2 

Parcela č. 3785/15 o výmere 349 m2 

Parcela č. 3785/16 o výmere 447 m2 

 

Za budovu so súpisným číslom 492 – hospodársky objekt, blok E vo vlastníctve Spojenej 
školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik /pôvodne Špeciálna základná škola Spišský Štiavnik, 
zapísanej na LV č. 1357 za účelom rozšírenia kapacít Základnej školy v Spišskom Štiavniku 
a odbúranie dvojsmennosti vyučovania na I. stupni Základnej školy. 
 
 
b) OZ schvaľuje spôsob zámeny majetku  vo vlastníctve Obce Spišský Štiavnik: 
Parcela č. 3785/71 o výmere 1610 m2 , ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č. 3785/3 

na základe GO plánu č. 58/19 zhotoveného Ing. Evou Scgurgerovou, 
Parcela č. 3785/13 o výmere 366 m2 

Parcela č. 3785/14 o výmere 265 m2 

Parcela č. 3785/15 o výmere 349 m2 

Parcela č. 3785/16 o výmere 447 m2 

Za budovu so súpisným číslom 492 – hospodársky objekt, blok E vo vlastníctve Spojenej 
školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik /pôvodne Špeciálna základná škola Spišský Štiavnik, 
zapísanej na LV č. 1357 z dôvodu hodného osobitého zreteľa bez doplatku. 
Osobitý zreteľ: rozšírenie kapacít Základnej školy v Spišskom Štiavniku a odbúranie 
dvojsmennosti vyučovania na I. stupni Základnej školy.  
 
11. V tomto bode informovala pani starostka o cene, ktorú doporučila finančná komisia na 
kúpu nehnuteľnosti – pozemky pri bytovkách, 



 
 OZ schvaľuje kúpnu cenu 8 € / 1 m2 na kúpu nehnuteľnosti – pozemkov do majetku obce 
v zmysle schváleného zámeru – uznesenie č. 4/2020 na výstavbu chodníkov pri autobusovej 
zastávke. 
 
12. V tomto bode informovala pani starostka o zverejnenom zámere na prenájom majetku 
obce – nebytový priestor v priestoroch TJ , 
- OZ schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku - nebytového priestoru v účelovej budove 
umiestnenej na parcele č. 812/5 katastrálne územie Sp. Štiavnik na základe žiadosti 
TJ Sp. Štiavnik z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle zverejneného zámeru.  
Cena za prenájom je stanovená vo výške 1 € mesačne viď. podľa priloženej prílohy č. 3.  
13. V tomto bode informovala pani starostka, že končí funkčné obdobie rady školy, je 
potrebné zvoliť nových zástupcov, 
- OZ schvaľuje zástupcov obce do Rady školy na nové funkčné obdobie  Ing. Mgr. Š. 
Bukovič, Ing. M. Hudzík, Mgr. A. Burdová a p. J. Lacko. 
14. V tomto bode Mgr. Peter Parák informoval o ponukách z Prima banky, Unicredit bank 
ohľadom poskytnutia úveru pre obec, zhodnotil, že najvýhodnejšia ponuka je z Prima banky, 
- OZ berie na vedomie vyhodnotenie ponúk na poskytnutie úveru pre obec Sp. Štiavnik 
a doporučuje starostke obce dať vypracovať záväznú ponuku pre poskytnutie úveru od Prima 
Banka, UniCredit Bank a Slovenská Sporiteľňa. 
15. V tomto bode informovala Mgr. Mária Martinková, riaditeľka ZŠ o VZN obce o určení 
výšky príspevkov v školách, informovala, že je potrebné toto VZN zmeniť a zrušiť poplatok za 
réžiu, pani riaditeľka, poslanci, kontrolorka obce ako aj hostia prediskutovali praktické 
problémy, je zlá disciplína v odhlasovaní žiakov rodičmi zo stravovania,  

 - OZ berie na vedomie žiadosť ZŠ. v Sp. Štiavniku o zmenu VZN č. 3./2019 o určení výšky 
príspevkov v školách a školských zariadeniach a doporučuje starostke obce, riaditeľke ZŠ., 
vedúcej školskej jedálne a Kontrolórke obce vypracovať nový návrh na VZN o určení výšky o 
príspevku v školách a školských zariadeniach. 

16. V tomto bode pani starostka informovala o žiadosti OZ MONS Castri ohľadom príspevku 
na knihu v elektronickej forme, je na zvážení poslancov, či schvália túto žiadosť, 

- OZ zamieta žiadosť o finančnú podporu pre OZ MONS CASTRI Hozelec. 

17. Bod 17, týkajúci sa smernice o používaní osobných motorových vozidiel bol vypustený. 

18. V tomto bode informoval p. Kamil Slodičák, veliteľ DHZ o zámere odpredať hnuteľný 
majetok – hasičská Avia A30, poslanci zvážili možnosť predaja a prenájmu, 
- a) OZ schvaľuje zámer odpredať hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Sp. Štiavnik - 
hasičskú Aviu A30v zmysle žiadosti DHZO Vydrník za cenu 100 € 
   b) OZ schvaľuje spôsob predaja hnuteľného majetku Aviu A30 s titulu osobitného zreteľa:  
      1./ Obec SP. Štiavnik dlhodobo zastrešovala požiarnu ochranu obyvateľov a majetku 
Obce Vydrník  
      2./ pomoc pri vybavení novovzniknutého DHZO Obce Vydrník s predpokladom budúcej 
pomoci pri mimoriadnych situáciách v Obci Sp. Štiavnik. 

19. V tomto bode informovala pani starostka a pani kontrolórka o potrebe zmeny VZN o 
poskytovaní dotácií, je potrebné chrániť kultúrne pamiatky, zákon o obecnom zriadení nám to 
umožňuje, 

-OZ doporučuje vypracovať dodatok VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 2/2017 
v časti: článok 3., bod 3. obnova kultúrnych pamiatok a cirkevných objektov. 

20. V tomto bode pani starostka prečítala žiadosť Jána Pačaja a manželky Viery o odkúpenie 
pozemku, 



OZ berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku do BSM Ján Pačaj a Viera Pačajová, 
Priečna 275, Sp. Štiavnik a doporučuje komisii výstavby pripraviť podmienky na odpredaj 
uvedeného pozemku. 
 
21. V tomto bode informovala pani starostka o žiadosti o finančný príspevok chrámový 
spevokol ANIMA, 
- p. poslanec D. Martinko uviedol, že je potrebné lepšie ozvučenie, rozhodne sa podľa 
financií, 
- OZ berie na vedomie žiadosť o príspevok pre chrámový spevokol ANIMA, Sp. Štiavnik 
a doporučuje sa touto žiadosťou zaoberať finančnej komisii pri tvorbe rozpočtu na rok 2021. 
 
22. V tomto bode informovala pani starostka o opätovnej žiadosti o odkúpenie pozemku 
Roman Čonka, Priečna 283, Spišský Štiavnik, 
- OZ berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku R. Čonka, Priečna 283/47, Sp. Štiavnik 
a doporučuje komisii výstavby pripraviť podmienky na odpredaj uvedeného pozemku, 
- p. Roman Čonka zisťoval, ako dlho bude trvať schválenie jeho žiadosti, nakoľko je 
v krízovej situácii. 
 
23.  V rámci bodu interpelácie poslancov: 
 
       Katarína Galasová – upratovanie v rómskej osade  

Marcel Dulovič – vybavenie žiadosti od p. K.Slivkovej,  úprava cesty za r. domom  p. 
Vaška,        prerezanie stromov v obci 
Peter Parák – chodník ul. Hlavná, cesta medzi Hornádskou ul. a Mlynskou ul., webová 
stránka          obci 

       Michal Burda – Budova Jednoty, Dom dôchodcov – Kapitula - vyjadrenie sa k ponuke,  
       stretnutie s p. Tomajkom neprinieslo pozit. reakciu a zámer niečo tvoriť, má záujem     
blokovať činnosť OcÚ a poslancov  
       Daniel Martinko – vysporiadanie pozemkov pod cestou okolo družstevných bytoviek, 
                                         vybavenie žiadosti od p. R. Tomajka 
       Štefan Bukovič – výtlky na cestách po zime 
       Róbert Martinko – priekopa mariánske námestie, chodník cez kopec na ulici Slnečnej pri     
       základnej škole  
 
24.  Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za 
pozornosť a ukončila zasadnutie OZ. 
  
 
 
V Spišskom Štiavniku 2.3.2020 
 
 
 
 
Zapísala: 
 
 
 
   
Antónia Zummerová   -----------------------------  
 
 



 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
  
 
Mgr. Katarína Galasová 
    -----------------------------  
   
 
Mgr. art. Marcel Dulovič  -----------------------------    
  
 
 
 
 
 
 
   Bc. Mária Kleinová 
      starostka obce 
 
 
 
 
 
  


