
 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport a školstvo,  konanej dňa 2.3.2020 
na OcÚ  v Spišskom Štiavniku 

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

Komisia pre kultúru, šport a školstvo sa stretla dňa 2.3.2020 o 17.00 hod. a 
prerokovala nasledovný program: 
 

 
 
 
 

1.  Vyúčtovanie projektu Europe for Citizens 
2. Stav pripravenosti knihy – monografie o Spišskom Štiavniku 
3. Predstavenie novej webovej stránky obce 
4. Zapojenie sa do projektov avizovaných z VÚC Prešov 
5. Príprava Obecného zastupiteľstva 
 
Prítomní: 
 
Podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
1. Prítomných privítal predseda komisie Ing. Daniel Martinko, oboznámil členov 

s prerokovávaným programom. 
O vyúčtovaní projektu Europe for Citizens informovala pani starostka Kleinová, 
vyúčtovanie projektu bolo zaslané včas a podľa pokynov spracovateľa projektu, 
očakáva sa, že do 3 týždňov mi mali nabehnúť aj požadované finančné prostriedky. 
Poďakovala p. Marošovi Javorskému za zhotovenie prílohy, predovšetkým fotografií 
a záverečného plagátu. 
 

2. O stave pripravenosti monografie obce Spišský Štiavnik informoval p. Hudák 
z autorského tímu. Informoval členov komisie, že termín vydania bude posunutý 
z dôvodu výskumných prác pri rekonštrukcii podlahy v kostole Narodenia  Panny 
Márie v Spišskom Štiavniku. Informoval tiež o podaní žiadosti na spolufinancovanie 
prác na VÚC ako aj z Programu obnovy dediny. Oboznámil tiež prítomných s nálezmi 
z územia obce Spišský Štiavnik, ktoré robil autorský tím z výskumu územia 
v priebehu roka 2019. O všetkých týchto nálezoch ako aj o ich význame v rámci 
osídlenia obce budú občania oboznámení z obsahu pripravovanej monografie. Kniha 
by mala byť vydaná v roku 2021 v rozsahu 500 strán. Pani starostka požiadala 
prítomných , aby doma zozbierali ešte staré fotografie zo života našich rodičov, 
starých rodičov. 

 
3. Novú stránku obce predstavil p. Maroš Javorský, doterajší správca stránky, predstavil 

predovšetkým prehľadnejší spôsob vyhľadávania údajov, spestrenie pozadia stránky, 
odvolávky na dôležité dokumenty, zjednodušenie prístupu k vyhľadávaniu dôležitých 
informácií, povinné zverejňovanie. Po predstavení bolo vyjadrené súhlasné 
stanovisko s novelizáciou stránky a v rámci doporučení je potrebné na istý čas 
ponechať aj prístup na pôvodnú stránku, hlavne v súvislosti s ponechaním pôvodných 
informácií pre verejnosť možno aj v súvislosti so zverejňovaním oznamov v rámci 
plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva. Doporučené je aj zverejňovanie oznamov 
materskej školy, prípadne ďalších organizácií a záujmových združení z obce. 
 
 



4. Pani starostka informovala o pripravovaných výzvach z VÚC – poslanci + predseda, 
je na zváženie, či bude obec zapojená žiadosťou na pripravovanú monografiu alebo 
bude spracovaná aj žiadosť na organizovanie 52. ročníka jazdeckých pretekov. 

 
5. Pani starostka informovala prítomných, hlavne poslancov o termíne konania 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva na 12.3.2020. V prípade, že do tohto termínu 
budú podané aj ďalšie žiadosti, ktoré bude treba pripraviť na rokovanie, môže sa 
tento termín ešte zmeniť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   V Spišskom Štiavniku dňa: 2.3.2020         
 
 
 
   Zapísal:   Ing. Daniel Martinko, predseda komisie     
  
 
                              ........................................ 
 
 
 


