Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Zápisnica č. 6 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Spišskom Štiavniku
konaného dňa 30. septembra 2020

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Zasadnutie OZ otvorila Bc. Mária Kleinová, starostka obce. Privítala poslancov.
2. Bc. Mária Kleinová určila za zapisovateľku p. Antóniu Zummerovú. Do mandátovej a
návrhovej komisie boli schválení Ing. Michal Burda a Mgr. Peter Parák. 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 Ing. Michal Burda a Mgr. Peter Parák.
3. OZ schválilo program:
P r og r am :
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

referuje:

Bc. Kleinová

a/ kontrola ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov

Ing. Františková

b/ kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

Ing. Františková

6. Predĺženie nájomných zmlúv - v nadstavbe bytového domu súp.č. 283

Bc. Kleinová

7. Žiadosť firmy Doxxbet, Žilina o súhlas s umiestnením hazardnej hry - stávkové hry v prevádzke
Morfeus One, Priečna, 2090

Bc. Kleinová

8. Aktualizácia Rokovacieho poriadku OZ – Dodatok č. 2 v úplnom znení

Ing. Františková

9. Návrh na zmenu rozpočtu obce

p. Martinková

10. Rozbor hospodárenia za I. polrok 2020

p. Martinková

11. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci na kompenzáciu výpadku dani
z príjmov FO v roku 2020
12. Žiadosť MOPS obce Spišský Štiavnik o preplatenie nadčasov

p. Martinková
Bc. Kleinová

13. Žiadosť p. Miroslava Pačaja o finančný príspevok na zakúpenie matraca do polohovateľnej postele

pre ťažko chorú ležiacu dcéru
14. Interpelácie poslancov

poslanci OZ
poslanci OZ

15. Záver

4. V tomto bode predniesla pani starostka Kleinová kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ.

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, v plnení ostáva
uznesenie č. 51/2019.
5. V tomto bode predniesla správy z vykonaných kontrol kontrolorka obce Ing. Angela Františková,
a/ kontrola ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov
b/ kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách,

OZ berie na vedomie
a/ správu z vykonanej kontroly ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov
b/ správu o kontrole dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.
6. V tomto bode informovala pani starostka o potrebe predĺženia nájomných zmlúv
nájomníkom v nadstavbe bytového domu súp.č . 283, jedná sa o 6 nájomníkov, majú
uhradené poplatky voči obci,
OZ schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv pre nájomcov
Ján Žiga, Anna Čonková, Kristián Koňa, Peter Žiga, Peter Čonka, Rastislav Miko
v bytovom dome súp.č. 283 na ulici Priečnej do 31.12.2021 za podmienky, že nemajú vedené
žiadne záväzky voči obci Spišský Štiavnik.
7. V tomto bode informovala pani starostka o žiadosti firmy Doxxbett Žilina o súhlas
s umiestnením hazardnej hry – stávkové hry v prevádzke Morfeus One, Priečna, 2090,
- uvedená žiadosť bola prerokovaná aj na zasadnutí sociálnej komisie,
- poslanci aj pani starostka uviedli, že bude novelizácia zákona o hazardných hrách
OZ berie na vedomie žiadosť DOXXbet, Žilina, IČO 46831878 o súhlas s umiestnením
hazardných hier, stávkových hier a kurzových stávok v prevádzke Morfeus ONE, na adrese
Priečna 2090, Spišský Štiavnik.
8. V tomto bode informovala Ing. Františková o aktualizácii Rokovacieho poriadku obce
Spišský Štiavnik, uviedla body, v ktorých dochádza k zmenám, aktualizovaný Rokovací
poriadok bol zaslaný v materiáloch všetkým poslancom OZ, poslanci nemali pripomienky
OZ schvaľuje Rokovací poriadok OZ v plnom znení, účinnosť nadobúda dňom schválenia.
9. V tomto bode informovala p. Martinková, ekonómka obce o zmene rozpočtu obce
rozpočtovým opatrením, uviedla, že bude poskytnutá dotácia Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosti Spišský Štiavnik v zmysle žiadosti o poskytnutie dotácie, táto musí byť zúčtovaná do
konca kalendárneho roka,

a/ OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce Spišský Štiavnik rozpočtovým opatrením č. 1/2020.
b/ OZ schvaľuje dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Spišský Štiavnik vo výške 10 000 €
na opravu strechy kostola – NPM-NKP č. 972/1.
10. V tomto bode predniesla rozbor hospodárenia p. Martinková.
OZ berie na vedomie rozbor hospodárenia obce Spišský Štiavnik za 1. polrok r. 2020.
11. V tomto bode informovala p. Martinková o možnosti návratnej finančnej výpomoci obci
na kompenzáciu výpadku dani z príjmov FO v roku 2020,
- pani kontrolórka Ing. Františková predniesla k tomuto bodu svoje stanovisko, obec spĺňa
všetky podmienky pre návratnú finančnú výpomoc, doporučuje schváliť tento bod,
OZ schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci Obci Spišský Štiavnik vo výške 53 629
Eur zo štátneho rozpočtu na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID
- 19.
12. V tomto bode informovala pani starostka o žiadosti MOSP obce Spišský Štiavnik
o preplatenie nadčasov,
OZ berie na vedomie žiadosť MOPS a odporúča starostke obce pri vyplácaní miezd
postupovať v zmysle schválenej zmluvy o poskytnutí NFP.
13. V tomto bode predniesla pani starostka žiadosť p. Miroslava Pačaja o finančný príspevok
na zakúpenie matraca pre ťažko chorú ležiacu dcéru,
- k tomuto bodu referovala Mgr. Galasová, predsedníčka sociálnej komisie, žiadateľ poberá
príspevky z ÚPSVR, matrac, ktorý má je nevyhovujúci pre potreby dcéry p. Pačaja,
OZ berie na vedomie žiadosť Miroslava Pačaja a odporúča žiadateľovi požiadať o peňažný
príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v zmysle zákona č. 444/2008 na
príslušný kompetentný orgán – ÚSVR Poprad.
14. V rámci bodu interpelácie poslancov:
Martin Hudzík – údržba domu smútku a chodníkov na cintoríne
Štefan Bukovič – na vstupoch do obce ku ceste umiestniť merače rýchlostí
Daniel Martinko – informoval o súdnom pojednávaní – o veci odpredaja pozemkov prípadne
zriadenia vecného bremena na pozemku parc.č. 556/1
− výstavba chodníkov – veľmi dôležité pre občanov
Matúš Korheľ – návrh na projekt nových parkovacích miest pri kostole
- nosiť reflexné prvky – pripomenúť občanom
15. Na záver zasadnutia poďakovala pani starostka prítomným za účasť na zasadnutí, za
pozornosť, popriala všetkým hlavne zdravie a ukončila zasadnutie OZ.

V Spišskom Štiavniku 8.10.2020

Zapísala:
Antónia Zummerová

…………………….

Overovatelia zápisnice
Ing. Michal Burda

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

Mgr. Peter Parák

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

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

