Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 26. júna 2020

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Zasadnutie OZ otvoril Ing. Matúš Korheľ, zástupca starostky obce. Privítala poslancov.
2. Ing. Korheľ určil za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a návrhovej
komisie boli schválení p. Róbert Martinko a Ing. Daniel Martinko. 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 p. Róbert Martinko a Ing. Daniel Martinko.
3. OZ schválilo program:
P r og r am :

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.

Správy z vykonaných kontrol

Bc. Kleinová

a/ kontrola personálnej a mzdovej agendy v ZŠ

Ing. Františková

b/ kontrola stavu a vývoja pohľadávok miestnych daní a poplatkov

Ing. Františková

6. Schválenie VZN č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

p. Martinková

7a/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Spišský Štiavnik za rok 2019
Ing. Františková
7b/ Schválenie záverečného účtu obce Spišský Štiavnik za rok 2019

p. Martinková

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

Ing. Františková

9. Interpelácie poslancov

poslanci OZ

10. Záver

Bod 4 programu sa vypúšťa z dôvodu práceneschopnosti pani starostky, presúva sa na nasledujúce
zasadnutie OZ.
5. V tomto bode predniesla správy č. 3/2020 z vykonanej kontroly personálnej a mzdovej agendy Ing.
Angela Františková, kontrolórka obce, uvedená správa bola predložená poslancom OZ,
Taktiež predniesla správu č. 4/2020 o stave vývoja pohľadávok a miestnych daní a poplatkov,
uvedená správa bola taktiež predložená poslancom OZ,
OZ berie na vedomie správu z vykonanej kontroly personálnej a mzdovej agendy v ZŠ
a správu z vykonanej kontroly stavu a vývoja pohľadávok miestnych daní a poplatkov.
6. V tomto bode informovala p. Martinková o VZN č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
uvedený návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 10.6.2020, neboli
vznesené pripomienky k VZN,
OZ sa uznáša na VZN č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
7. V tomto bode predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu p. Františková, kontrolórka obce,
stanovisko bolo predložené poslancom OZ, uviedla, že záverečný účet bol zverejnený na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce,
OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Spišský Štiavnik za rok
2019,
OZ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 „bez výhrad“,
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu
vo výške 36 389 €.
8. V tomto bode informovala Ing. Františková o pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, uvedený
plán bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 20.5.2020,
- OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
9. V bode interpelácie poslancov:
Michal Burda – opatrenia na vymáhanie pohľadávok, výzvy
Marcel Dulovič – upratovanie Deň Zeme, VOK pristaviť
- odpredaj pozemkov pod obecnom cestou – Slnečná ul.
- ihličnaté stromy na chodníku – Slnečná ul.
Katarína Galasová – oprava Domu smútku, upratovanie v Dome smútku
Peter Parák – odchyt psov
Róbert Martinko – vchod do starého cintorína, postrek, vchod do nov. cintorína – obrubníky
zabetónovať, vyčistenie priekopy – protipovodňovej, je zanesená rúra
Martin Hudzík – kosenie na cintoríne hlavne v prípade pohrebu
Štefan Bukovič – urobiť plán kosenia na cintoríne
Daniel Martinko – zmena rokovacieho poriadku na budúcom zasadnutí OZ – prístup a správanie sa
verejnosti, VZN prijať ku žiadostiam o odkúpenie obecného majetku, žiadosť dlžníkov bude
zamietnutá, ak je žiadateľ dlžníkom obce, zápisy z komisie zverejňovať na stránke obce
10. Na záver zasadnutia poďakoval Ing. Matúš Korheľ prítomným za účasť na zasadnutí, za pozornosť,
poprial všetkým pekný víkend a ukončil zasadnutie OZ.
V Spišskom Štiavniku 2.7.2020
Zapísala:
Antónia Zummerová

…………………..

Overovatelia zápisnice
Róbert Martinko

..............................

Ing. Daniel Martinko

..............................

Ing. Matúš Korheľ
zástupca starostky

