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Vec:  

P O Z V Á N K A 

 

     Starosta obce Ing. Štefan Vároš  podľa § 12 ods.1 zák.č. 369/1990 Zb.  o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov   

 

 

z v o l á v a   
2. riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva  obce Štiavnik,  

 

 

ktoré sa bude konať 

                 18. 04. 2019 / vo štvrtok /  o 19:00 hod.  

      v zasadačke obecného úradu 
 

 

Návrh programu : 

  

1.  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.  Schválenie programu zasadnutia OZ.  

4.  Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

5.  Návrh vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaţe o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy  

     o úvere. 

6.   Schválenie VZN č. 3/2019 o číslovaní stavieb na území obce Štiavnik. 

7.   Schválenie VZN č. 4/2019 o určení času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na  

      území obce Štiavnik. 

8.  Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce (z toho 20 m
2
  pod garáţ) - pozemok  

      parc.č. 4242/74 –  vodná  plocha o výmere 134 m
2
, zapísanej  na LV č. 2741 v kat. úz.  

      Štiavnik, pre ţiadateľa  Antona  Sečeňa, Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa   

      v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení   

      neskorších predpisov,ktorý je daný tým,ţe uvedený pozemok sa nachádza medzi miestnou 

      komunikáciou a riekou, ktorý obec vôbec nevyuţíva a ani ho neplánuje v budúcnosti 

      vyuţiť.  

9.  Schválenie prenájmu časti nehnuteľného majetku obce, t.j. 100 m
2
 – pozemok parc.č.  

      4242/59 – vodná plocha o výmere 1432 m
2
, zapísanej na LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik,  

      pre ţiadateľa  Petra Pastorka, Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle  

      ustanovenia § 9a ods. 9 písm.c) zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších 

      predpisov, ktorý je daný tým, ţe uvedený pozemok sa nachádza medzi miestnou 

      komunikáciou a riekou, ktorý obec vôbec nevyuţíva a ani ho neplánuje v budúcnosti 

      vyuţiť.  
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10. Schválenie prenájmu časti nehnuteľného majetku obce – t.j.  25 m
2
 – obecných priestorov  

      – bývalej garáţe, za budovou ZpS a DSS súp.č. 764, 013 55 Štiavnik,  pre ţiadateľa Petra  

      Kubicu, Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9  

      písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov,  ktorý je  

      daný tým, ţe spomínané obecné priestory sa nevyuţívajú a v najbliţšej dobe nie je  

      naplánované ich vyuţitie.   

11. Ponuka Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Štiavnik 164,zastúpenej farárom Mgr. Štefanom 

      Junasom na odpredaj budovy súp.č. 151 a pozemkov parc.č. CKN 44/2 – zastavaná plocha 

      a nádvorie o výmere 974 m
2
, CKN 44/13 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m

2
 ,   

      zapísaných na LV č. 3266 v kat.úz. Štiavnik.  

12. Zmluva o prevode práv a povinností medzi Obcou Štiavnik, lekárňou Tília a TILIALS 2,  

      s.r.o.  

13. Ţiadosti občanov  

14. Rôzne 

15. Interpelácia poslancov  

16. Záver                  

        

  

 

 

 

 

                                                                                            

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

                                                                                           Ing. Štefan Vároš 

            starosta obce                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


