
 

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

 
 

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva (OZ) 

v Spišskom Štiavniku 
konaného dňa 11. mája 2020 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
  
1. Na úvod upozornila pani starostka hosťa, Ing. Patrika Tomajka, aby opustil miesto 
vyhradené pre poslanca OZ, uviedla, že miesto pre hostí je pri dverách pri vchode do 
miestnosti, pretože vzhľadom na rozsiahlu epidémiu Coronavírusu sa zasadnutie koná 
v obmedzených podmienkach a musia sa dodržiavať predpísané odstupy. Následne poslanci 
OZ pripravili Ing. Tomajkovi miesto na sedenie, nakoľko sa domáhal, že on stáť nemôže a nie 
sú tam vyhradené miesta na sedenie. 
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 9 z 9 poslancov /100 %/ a OZ bolo 
uznášania schopné.  
Za overovateľov zápisnice boli zvolení taktiež Mgr. Katarína Galasová a Mgr. art. Marcel 
Dulovič. 
 
3.  OZ schválilo program: 
 

P  r  o g  r  a m  :  
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.    Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s KO, DSO, OO a o prevádzkovaní 
zberného dvora   Bc. Kleinová 
6.    Správa č. 2/2020 z vykonanej kontroly Ing. Františková 
7.    Kúpa nehnuteľnosti do vlastníctva obce v zmysle zverejneného zámeru zo dňa 3.3.2020 
  Bc. Kleinová 
8.   Prijatie úveru 
a/  stanovisko kontrolórky obce k prijatiu úveru Ing. Františková 
b/  schválenie úveru  Bc. Kleinová 
9.  Schválenie projektu „Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Spišský Štiavnik“ 
  Bc. Kleinová 
10.  Žiadosť o prenájom pozemku Monika Tuhovčáková, J. Švermu 573, Šumiac na prevádzkovanie 
mobilnej predajne potravín Bc. Kleinová 
11.  Oboznámenie o žiadostiach na odkúpenie pozemku – posun na komisiu výstavby  
/Stanislav Rusnák, Roman Pačaj, Dušan Lacko/ Bc. Kleinová 



 

12.  Interpelácie poslancov poslanci OZ 
13.   Záver 
      
 
 
4. V rámci kontroly plnenia uznesení pani starostka informovala: 
- obec dostala záväznú ponuku úveru od Prima banky Slovensko, 
- obce dostanú pokyny, či žiaci pôjdu do školy, 
- tlmočila poďakovanie od pána starostu z Vydrníka za odpredaj Avie pre DHZO, 
- uviedla, že po skončení mimoriadnej situácie zasadnú aj komisie pri OZ, 
- uviedla, že zaslala poslancom rozsudok v mene SR ohľadom zamietnutia žaloby od p. 
Tomajku, vyzvala ho, aby sa vyjadril k danej veci, 
- Ing. Tomajko uviedol, že pani starostka by nemala klamať obecné zastupiteľstvo a k 
problematike vytápania sa nevyjadril, 
- OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v plnení ostáva uznesenie č. 32/2020, 
33/2020, 34/2020, 35/2020, 51/2019, 110/2019. 
 
5. V tomto bode pani starostka informovala o návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 
o nakladaní s KO, DSO, OO a o prevádzkovaní zberného dvora, uvedený návrh bol vyvesený 
na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce, neboli vznesené žiadne pripomienky k nemu, 
OZ sa uznáša na Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s KO, DSO, OO 
a o prevádzkovaní zberného dvora. 
 
6.  V tomto bode informovala kontrolórka obce správe č. 2/2020 z vykonanej kontroly. 
- v zmysle plánu kontrolnej činnosti vykonala pani kontrolórka kontrolu, správu zaslala 
poslancov OZ, prečítala hlavné body uvedenej kontroly, 
OZ berie na vedomie správu č. 2/2020 z vykonanej kontroly bežných výdavkov obce. 
 
7.  Pani starostka informovala o zverejnenom zámere kúpy nehnuteľnosti na ulici Slnečnej, 
 zámer bol vyvesený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 3.3.2020 
 
 
Zverejnenie zámeru kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva obce Spišský ŠtiavnikObec Spišský Štiavnik 
zverejňuje zámer kúpiť nehnuteľný majetok  v celkovej výmere 128 m2 do vlastníctva obce Spišský Štiavnik 
v zmysle výkazu výmer GP číslo 15/2019, zo dňa 10.06.2019, ktorého platnosť bola potvrdená Okresným 
úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 02.10.2019, pod číslom G1-524/19:  
z parcely KNE číslo 3788/2 odčlenený diel č.6 o výmere 7m2 

 

podieloví spoluvlastníci uvedenej parcely: 
Peričková Mária, rod Jabrocká, Šrobárova 2682/46, 058 01 Poprad 
Jabrocký Ján, Budovateľská 375, 059 34 Spišská Teplica 
Mrava Miroslav, Kaštieľ 471/4, 059 14 Spišský Štiavnik 



 

 
z parcely KNE číslo 3790/2 odčlenený diel č.9 o výmere 63 m2 

vlastníčka parcely:  
Ing. Gottwaldová Alica, rod. Chovanová, Kvetná 61/46, 059 14 Spišský Štiavnik 
 
z parcely KNE číslo 3789/1 odčlenený diel č. 19 o výmere 44 m2 

        odčlenený diel č. 18 o výmere 10 m2 

           odčlenený diel č. 20 o výmere 4 m2 

 

podieloví spoluvlastníci uvedenej parcely: 
Peričková Mária, rod Jabrocká, Šrobárova 2682/46, 058 01 Poprad 
Jabrocký Ján, Budovateľská 375, 059 34 Spišská Teplica 
Navrhovaná kúpna cena: 5 €/1m2 

Dôvod hodný osobitého zreteľa:Obec Spišský Štiavnik schválilo na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 
24.2.2020 zámer zameniť majetok vo vlastníctve obce za budovu so súpisným číslom 492 – hospodársky objekt, 
blok E.  Po ukončení všetkých procesných úkonov a za predpokladu, že nenastanú nepredvídateľné komplikácie, 
bude budova so súpisným číslom 492 – hospodársky objekt, blok E majetkom obce Spišský Štiavnik.  
Uvedené pozemky sa nachádzajú pod budovou so súpisným číslom 492. 
Za účelom rozšírenia kapacít Základnej školy v Spišskom Štiavniku je potrebné, aby bolo uskutočnené 
majetkovoprávne vysporiadanie  pozemkov, na ktorých sa budova nachádza.  
Zámer kúpiť predmetný nehnuteľný majetok, navrhovaná kúpna cena a dôvod hodný osobitého zreteľa je 
zverejnený: 
na úradnej tabuli obce Spišský Štiavnik odo dňa 3.3.2020 
na internetovej stránke obce Spišský Štiavnik odo dňa 3.3.2020 
 
8. V tomto bode informovala pani starostka o ponuke úveru od Prima banky Slovensko, 
- Ing. Františková predniesla svoje stanovisko k úveru, 
 
OZ berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k prijatiu úveru 
 
b/ U Z N E S E N I E 
 

z  3. rokovania Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku zo dňa 11.5.2020,  č. 42b/2020 
 

o prijatí úveru vo výške 500 000,- EUR 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku  podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu danej obce 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
prijatie úveru vo výške 500 000,- EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s, so sídlom: 
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) 
na financovanie:  úhrada a refundácia investícií: výstavba a rekonštrukcia chodníkov, iné investičné 
aktivity obce za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 
 



 

9. V tomto bode informovala pani starostka o realizácii projektu pitná voda,  
 
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku 
 
schvaľuje: 
 
predloženie ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie prístupu k 
pitnej vode v prostredí MRK v obci Spišský Štiavnik“ realizovaného v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2020-1, 
pričom ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom obce 
a splatným programom rozvoja obce; 
 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; t.j. 889,20 € 
 
zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 
10.  V tomto bode informovala pani starostka o žiadosti Moniky Tuhovčákovej, J. Švermu 
573, Šumiac o prenájom pozemku na prevádzkovanie mobilnej predajne potravín, 
- poslanci OZ zvažovali výšku nájmu,  
OZ schvaľuje zámer prenajať pozemok na parcele č. 2090/90 za účelom prevádzkovania 
mobilnej predajne potravín  p.  Monika Tuhovčáková, J. Švermu 573, Šumiac. Cena prenájmu 
40 €/mesačne.  
 
11. V tomto bode informovala pani starostka o žiadostiach občanov  
Stanislav Rusnák 
Roman Pačaj 
Dušan Lacko 
o odkúpenie pozemku, 
- OZ berie na vedomie žiadosti o odkúpenie pozemku 
Stanislav Rusnák 
Roman Pačaj 
Dušan Lacko 
a uvedené žiadosti doporučuje posunúť na zasadnutie komisie pre výstavbu, životné 
prostredie a územné plánovanie po ukončení mimoriadnej situácie v obci.  
 
12. V rámci bodu interpelácie poslancov: 

Martin Hudzík  - kompostéry pre občanov a umiestnenie velkoobjemových kontajnerov v obci 
        Daniel Martinko – termín začatia výstavby chodníkov v obci 
        Štefan Bukovič – prázdny sviečkomat na cintoríne, vykosenie cintorína,kontajner na  vyhodenie vencov  
        z  hrobov na cintoríne, organizovanie podujatia Štiavnická podkova v r. 2020 
        Michal Burda – oprava cesty na ulici Hlavná pred rodinným domom č. 364 
        Marcel Dulovič– Na základe interpelácie poslanca OZ Mgr.art. Marcela Duloviča - doplnenie komisie 
výstavby o členov Mgr. Petra Paráka a Ing. Denisy Vaškovej,  
OZ menuje za členov komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie Mgr. Petra Paráka a Ing. 
Denisu Vaškovú. 
13.  Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za 
pozornosť a ukončila zasadnutie OZ. 
 
V Spišskom Štiavniku 13.5.2020 



 

 
 
Zapísala: 
 
Antónia Zummerová                                                     …………………..   
   
 
Overovatelia zápisnice 
 
Mgr. Katarína Galasová        .............................. 
 
Mgr. art. Marcel Dulovič                                               .............................. 
 
 
 
 
        Bc. Mária Kleinová 
            starostka obce 
 
 
 
 
 


