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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   
24. riadne, zároveň slávnostné  zasadnutie obecného zastupiteľstva  obce Štiavnik ,  

 

 

ktoré sa bude konať 

07.12.2018 / v piatok /  o 18:00 hod.  

     v penzióne  U Šútorku 
 

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 volebného obdobia. 

5.    Stanovisko HK obce k programovému rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom  na roky   

       2020 a 2021 

6.    Programový rozpočet obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 

7.    Rozpočtové opatrenie č. 6/2018. 

8.    Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2019 

9.    Schválenie VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019. 

10.  Schválenie VZN č. 3/2018 o poplatku za TKO a drobné stavebné odpady na rok 2019. 

11.  Schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku obce – parc.č. CKN 4242/75 – vodná  

       plocha  o výmere 219 m
2
, zapísanej na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik.  

12.  Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce – parc.č. CKN 4242/75 – vodná  

       plocha o výmere 219 m
2
, zapísanej na LV č.2741 v kat.úz. Štiavnik, pre ţiadateľa Daniela 

Sakmára, Stred 50/27, 017 01 Povaţská Bystrica, 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.  

13.  Ţiadosť pána Róberta Palku o vybudovanie prístupovej cesty k pozemkom. 

14.  Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce – parc.č. CKN 235 – záhrada o výmere  

       247 m
2
, zapísanej na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik pre Ing. Petra Kramářa, Štiavnik 90,  

       013 55 Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9  

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

15.  Schválenie prenájmu časti nehnuteľného majetku obce, t.j. 20 m
2
 – parc.č. EKN 13190/32  
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       – zastavané plochy a nádvoria o výmere 318 m
2
, zapísanej na LV č. 8746 v kat.úz.  

       Štiavnik pre Petra Šípka, Štiavnik 702, 013 55 Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného  

       zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí   

       v znení neskorších predpisov. 

16.  Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce – parc.č. EKN 1254/1 – ostatná plocha  

       o výmere 49 m
2
, zapísanej na LV č. 8746 v kat. úz. Štiavnik pre Ing. Jozefa Pobijaka,  

       Štiavnik 822, 013 55 Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia §  

       9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za  

       znalcom stanovenú cenu v blízkom okolí.    

17.  Schválenie prenájmu časti nehnuteľného majetku obce, t.j. 140 m
2
 (z toho 40 m

2
 pod  

dvojgaráţ)  – z parc.č. CKN 221 – záhrada o výmere 264 m
2
, zapísanom na LV č. 2741  

       v kat. úz. Štiavnik pre Renátu Mištrikovú, Štiavnik 1334,  013 55 Štiavnik, z dôvodu  

       hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991  

Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

18.  Schválenie prenájmu časti nehnuteľného majetku obce, t.j. 124 m
2 

– z parc.č. CKN 221 –   

       záhrada o výmere 264 m
2
, zapísanom na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik pre Jozefa    

Vároša, Štiavnik 94,  013 55 Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa  

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

       neskorších predpisov.  

19.  Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov parc.č. EKN 66687 – orná pôda   

       o výmere 65 m2 v podiele ½, parc.č. EKN 6672 – orná pôda o výmere 238 m2, v podiele   

       ½, zapísaných na LV č. 6788 a parc.č. EKN 6670 – orná pôda o výmere 79 m2 v podiele  

       3/5, zapísanej na LV č. 9185 medzi pani Drahomírou Habánovou, Štiavnik 149 a obcou   

       Štiavnik, za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

20.  Zriadenie likvidačnej komisie, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.  

21.  Navrhnutie prísediacich Okresného súdu Ţilina na obdobie rokov 2018-2022.  

22.  Ţiadosti občanov 

23.  Rôzne  

24.  Interpelácia poslancov  

25.  Záver           

 

  

 

 

 

 

      

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

                                                                                           Ing. Štefan Vároš 

                                                                                  starosta obce                   

 

 

 

 

 


