
 

Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov (ďalej len „komisia“) pri Obecnom 
zastupiteľstve obce Spišský Štiavnik, ktoré sa konalo dňa 04. júna 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 

Ďalší prítomní:  Bc. Mária Kleinová 
Ing. Daniel Martinko 

   Mgr. Katarína Galasová 
   xxx 

  
Program rokovania komisie:  
 

1. Otvorenie zasadnutia komisie a overenie prítomnosti členov komisie 
2. Schválenie programu rokovania komisie  
3. Prerokovanie podnetu Bc. Márie Kleinovej ako starostky obce Spišský Štiavnik zo dňa 

21.04.2020  
4. Prerokovanie sťažnosti od  xxx zo dňa 25.5.2020 
5. Podnet xxx zo dňa 06.04.2020 na riešenie priestupku – ublíženie na cti zo strany xxx 
6. Prerokovanie sťažnosti od xxx zo dňa 20.05.2020 
7. Prerokovanie sťažnosti od  xxx zo dňa 02.04.2020 
8. Prerokovanie sťažnosti od  xxx zo dňa 20.05.2020 
9. Prerokovanie sťažnosti od  xxx zo dňa 29.05.2020 
10. 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 podnetu Bc. Márie Kleinovej ako starostky obce Spišský Štiavnik zo dňa 

21.04.2020  
4. Prerokovanie sťažnosti od  xxx zo dňa 25.5.2020 
5. Podnet xxx zo dňa 06.04.2020 na riešenie priestupku – ublíženie na cti zo strany xxx 
6. Prerokovanie sťažnosti od  xxx zo dňa 20.05.2020 
7. Prerokovanie sťažnosti od  xxx zo dňa 02.04.2020 
8. Prerokovanie sťažnosti od  xxx zo dňa 20.05.2020 
9. Prerokovanie sťažnosti od  xxx zo dňa 29.05.2020 



10. 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 podnetu Bc. Márie Kleinovej ako starostky obce Spišský Štiavnik zo dňa 
21.04.2020 (ďalej len „podnet 1“) 
 
Predseda komisie predniesol podnet 1. Následne sa vyjadrila Bc. Mária Kleinová a xxx a 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 v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov od uloženia sankcie v rozhodnutí o priestupku upustila, 
nakoľko k náprave páchateľa postačilo samotné prejednanie priestupku  v prítomnosti xxx, ktorá na 
predvolanie dostavila, priznala, že urobila chybu, ospravedlnila sa dotknutým osobám a zaviazala sa, 
že v lehote 10 dní odo dňa konania tejto komisie sa písomne ospravedlní Rade školy.  
 
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 od  xxx zo dňa 25.5.2020 (ďalej len „sťažnosť 1“) 
 
Predseda komisie predniesol sťažnosť 1. Následne prebehla diskusia členov komisie, ako predmetnú 
situáciu riešiť s návrhmi riešení. Starostka obce Bc. Mária Kleinová uviedla, že už bol podaný podnet 
Správe a údržbe ciest ako správcovi predmetnej komunikácie, aby došlo k náprave kanálového 
poklopu, ktorý bol predmetom sťažnosti 1. 
 
Následne predložil predseda komisie komisii  na schválenie: 
 
Uznesenie komisie č. 3: 
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik podala podnet na Okresné riaditeľstvo PZ SR, 
aby sa zabezpečilo pravidelné meranie rýchlosti na predmetnom úseku tejto štátnej cesty.  
 
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 3:  ZA: 100%     PROTI: 0      ZDRŽALO SA: 0 
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
5. Podnet xxx zo dňa 06.04.2020 na riešenie priestupku – ublíženie na cti zo strany xxx (ďalej len 
„podnet 2“) 
 
Predseda komisie predniesol podnet 2, ako  aj písomnú odpoveď  xxx. Následne prebehla diskusia 
členov komisie, ako predmetnú situáciu riešiť s návrhmi riešení.  
 
Následne predložil predseda komisie komisii  na schválenie: 
 



Uznesenie komisie č. 4: 
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov od uloženia sankcie v rozhodnutí o priestupku upustila, 
nakoľko k náprave páchateľa postačilo samotné prejednanie priestupku xxx, ktorý sa síce na 
predvolanie nedostavil, ale svoju neprítomnosť ospravedlnil včas a s vážnymi okolnosťami – dlhodobý 
pracovný pobyt v zahraničí a ktorý sa zároveň vo svojej odpovedi priznal, že urobil chybu, 
ospravedlnil sa xxx a zaviazal sa, že po jeho návrate zo zahraničia sa xxx ospravedlní aj osobne.   
  
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 4:  ZA: 100%     PROTI: 0      ZDRŽALO SA: 0 
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
6.  Prerokovanie sťažnosti od xxx zo dňa 20.05.2020 (ďalej len „sťažnosť 2“) 
 
Predseda komisie predniesol sťažnosť 2. Následne prebehla diskusia členov komisie  a starostky obce 
Bc. Márie Kleinovej, ako predmetnú situáciu riešiť s návrhmi riešení. Starostka obce Bc. Mária 
Kleinová zároveň uviedla, že obec Spišský Štiavnik už objednala odchyt psov, ktorý je však možný zo 
strany dodávateľa až po uvoľnení opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. 
 
Následne predložil predseda komisie komisii  na schválenie: 
 
Uznesenie komisie č. 5: 
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik  podala podnet na konanie pred komisiou pre 
financovanie, spravovanie obecného majetku, obchodu a služieb na prehodnotenie rozšírenia činnosti 
miestnej poriadkovej služby aj mimo jej pracovného času, ktorý má momentálne od pondelka do 
piatku od 7:00 do 15:00 hod., a to najmä na obdobie víkendov a sviatkov v letných mesiacoch júl až 
september 2020.  Zároveň Komisia schvaľuje návrh, aby podala obec Spišský Štiavnik aj podnet 
Obvodnému oddeleniu PZ v Hranovnici na riešenie tejto situácie.  
 
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 5:  ZA: 100%     PROTI: 0      ZDRŽALO SA: 0 
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
7.  Prerokovanie sťažnosti od  xxx zo dňa 02.04.2020 (ďalej len „sťažnosť 3“) 
 
Predseda komisie predniesol sťažnosť 3. Následne prebehla diskusia členov komisie a starostky obce 
Bc. Márie Kleinovej, ako predmetnú situáciu riešiť s návrhmi riešení. Starostka obce Bc. Mária 
Kleinová zároveň uviedla, že obec Spišský Štiavnik disponovala len 25 ks výtlačkov týchto kníh, a že 
nie je pravdou, že na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dala akýkoľvek verejný prístup na 
darovanie kníh v prípade záujmu akéhokoľvek občana. Starostka obce Bc. Mária Kleinová uviedla, že 
na predmetnom zasadnutí obecného zastupiteľstva len deklarovala, že časť kníh bola odovzdaná 
poslancom obecného zastupiteľstva a zvyšné sú adresované osobám, ktoré prispeli k činnosti obce 
svojimi osobnými zásluhami, a to ako poďakovanie za ich činnosť.  Tvrdenia starostky Bc. Márie 
Kleinovej potvrdili všetci poslanci prítomní na zasadnutí tejto komisie. Starostka obce Bc. Mária 
Kleinová zároveň uviedla, že obec riešila v priebehu roku 2019   103 podaní na Obecný úrad Spišský 
Štiavnik, týkajúcich sa xxx  a k 02.06.2020   60 podaní týkajúcich sa xxx. Zároveň uviedla, že takým 
to jeho šikonóznym výkonom práv dlhodobo znemožňuje chod činnosti Obecného úradu Spišský 
Štiavnik, ktorý musí prevažnú časť svojho pracovného času venovať práve vybavovaniu podaní xxx,  a 
tým znemožňuje poskytovanie služieb ostatným obyvateľom obce Spišský Štiavnik, ako aj plnenie si 
svojich úloh zamestnancami Obecného úradu Spišský Štiavnik, ktorí musia prevažnú časť svojej práce 
venovať práve vybavovaniu podaní xxx  
 
Následne predložil predseda komisie komisii  na schválenie: 
 
Uznesenie komisie č. 6: 
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik  zamietla sťažnosť 3 v celom rozsahu.  



 
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 6:  ZA: 100%     PROTI: 0      ZDRŽALO SA: 0 
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
8.  Prerokovanie sťažnosti xxx zo dňa 20.05.2020 (ďalej len „sťažnosť 4“) 
 
Predseda komisie predniesol sťažnosť 4. Následne prebehla diskusia členov komisie  a starostky obce 
Bc. Márie Kleinovej, ako predmetnú situáciu riešiť s návrhmi riešení. Starostka obce Bc. Mária 
Kleinová zároveň uviedla, že obec Spišský Štiavnik  nemá žiadnu povinnosť zverejňovať údaje, ktoré 
sú predmetom sťažnosti 4 a že takúto povinnosť má len pri majetkovo-právnom vysporiadaní 
nehnuteľností. Napriek tomu obec Spišský Štiavnik zverejnila na svojom webovom sídle údaje 
a dokumenty požadované xxx, ktoré mala k dispozícii, a to najmä kvôli opatreniam, ktoré boli 
nariadené ústrednými orgánmi štátnej správy v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, a teda 
najmä v súvislosti s nemožnosťou verejnosti navštevovať priestory Obecného úradu Spišský Štiavnik. 
Nezverejnila sa len PD a geometrický plán, nakoľko ide o autorské diela chránené príslušnými 
autorskými právami.  
 
Následne predložil predseda komisie komisii  na schválenie: 
 
Uznesenie komisie č. 7: 
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik  zamietla sťažnosť 4 v celom rozsahu.  
 
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 7:  ZA: 100%     PROTI: 0      ZDRŽALO SA: 0 
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
9.  Prerokovanie sťažnosti od  xxx zo dňa 29.05.2020 (ďalej len „sťažnosť 5“) 
 
Predseda komisie predniesol sťažnosť 5. Následne prebehla diskusia členov komisie  a starostky obce 
Bc. Márie Kleinovej, ako predmetnú situáciu riešiť s návrhmi riešení. Členovia komisie sa zhodli, že 
obec Spišský Štiavnik  nemá žiadnu povinnosť zverejňovať údaje z komisií obce Spišský Štiavnik, 
nakoľko jej takáto povinnosť nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu a je len na uvážení obce 
Spišský Štiavnik, ktoré a či vôbec zverejní akékoľvek dokumenty týkajúce sa zasadnutí komisií obce 
Spišský Štiavnik.  
 
Následne predložil predseda komisie komisii  na schválenie: 
 
Uznesenie komisie č. 8: 
Komisia schvaľuje návrh, aby obec Spišský Štiavnik  zamietla sťažnosť 5 v celom rozsahu.  
 
Výsledok hlasovania o uznesení komisie č. 8:  ZA: 100%     PROTI: 0      ZDRŽALO SA: 0 
Predseda komisie skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
10. Záver 
Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný, poďakoval prítomným 
za účasť a  zasadnutie ukončil o 19:00 hod.  

 
 
Zápisnicu schválil:  Róbert Martinko, predseda komisie  
Zápisnicu vyhotovil:  JUDr. Diana Králiková, člen komisie 


