Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov (ďalej len „komisia“) pri Obecnom
zastupiteľstve obce Spišský Štiavnik, ktoré sa konalo dňa 04. marca 2020 o 17:00 hod. v zasadačke
Obecného úradu obce Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik

Prítomní členovia komisie:
Predseda komisie:
Róbert Martinko
Členovia komisie:
Dušan Lacko
Ing. Milan Maliňák
JUDr. Diana Králiková
Ing. Michal Burda

Program rokovania komisie:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia komisie a overenie prítomnosti členov komisie
Schválenie programu rokovania komisie
Prerokovanie sťažnosti p. xxxj zo dňa 14.02.2020
Prerokovanie sťažnosti na nečinnosť p. zzzz zo dňa 07.01.2020
Záver.

K jednotlivým bodom programu:
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie obce Róbert Martinko (ďalej len „predseda
komisie“). Predseda komisie skonštatoval, že na zasadnutí komisie je prítomných 5 zo 6 členov
komisie, ktorých podiel na hlasovacích právach predstavuje 83,33 % hlasov a teda komisia je
uznášaniaschopná.
2. Schválenie programu rokovania komisie
Predseda komisie predložil komisii na schválenie nasledovný program rokovania komisie:
1. Otvorenie zasadnutia komisie a overenie prítomnosti členov komisie
2. Schválenie programu rokovania komisie
3. Prerokovanie sťažnosti p. aaaaaa zo dňa 14.02.2020
4. Prerokovanie sťažnosti na nečinnosť p. xxxxxxx zo dňa 07.01.2020
5. Záver.
Následne predložil predseda komisie komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 1:
Komisia schvaľuje program rokovania komisie.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 1: ZA: 100% PROTI:0
ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.
3. Prerokovanie sťažnosti p. xxxxxxxxx zo dňa 14.02.2020 (ďalej len „sťažnosť 1“)
Predseda komisie predniesol sťažnosť 1. Následne prebehla diskusia členov komisie, ako predmetnú
situáciu riešiť s návrhmi riešení.

Predseda komisie predniesol komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 2:
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik dala na vedomie pani xxxxxxxx, že farba na
záhradke rodinného domu nie je trvalá, bola použitá len na dočasné značenie a vplyvom
poveternostných podmienok dôjde k jej úplnému vymytiu. Komisia schvaľuje návrh, aby sa obec
Spišský Štiavnik zdržala zasahovania do súkromného vlastníctva pani xxxxxxxxxxx. Čo sa týka
nesúhlasu pani xxxxxx so zásahom do stavby záhradky, tak Komisia navrhuje, aby vzhľadom
k skutočnosti, že šírka stavby chodníka a jeho umiestnenie je riešené Komisiou pre výstavbu,

životné prostredie a územné plánovanie, tak aby bola pani xxxxxxxxxxá po definitívnom
stanovisku Komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie, riadne
informovaná.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 2: ZA: 100% PROTI:0
ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

4. Prerokovanie sťažnosti na nečinnosť p. Drobného zo dňa 07.01.2020 (ďalej len „sťažnosť 2“)
Predseda komisie predniesol sťažnosť 2. Následne prebehla diskusia členov komisie, ako predmetnú
situáciu riešiť s návrhmi riešení.
Následne predložil predseda komisie komisii na schválenie:
Uznesenie komisie č. 3:
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik zamietla sťažnosť pána Drobného na nečinnosť
Obecného úradu ako neopodstatnenú, nakoľko Komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné
plánovanie, ktorá o tejto sťažnosti už riadne konala, a to na svojom zasadnutí zo dňa 25.02.2015 so
začiatkom o16:30 hod. na Obecnom úrade Spišský Štiavnik v bode programu č. 3.
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 3: ZA: 100% PROTI:0
ZDRŽALO SA: 0
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

5. Záver
Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný, poďakoval prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil o 18:30 hod.
Zápisnicu schválil:
Zápisnicu vyhotovil:

Róbert Martinko, predseda komisie
JUDr. Diana Králiková, člen komisie

