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Z Á P I S N I C A 
zo 4. riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 
zo dňa 27. mája 2011 

 

 
PRÍTOMNÍ (prezenčná listina č. 2) 

 poslanci OZ: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan     

                           Buchtinec, Vlastimil Červenec, Štefan Fajbik, Bc. Jozef Glonek, 

                           František Harciník, Bc. Peter Hujo, Ján Pobiák, Peter Vároš  

 starosta obce: Ing. Štefan Vároš  

 hlavná kontrolórka: Jozefína Šipková  

 zapisovateľka: Bc. Ľudmila Palková  

 

 

1,) OTVORENIE 

 

   Zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril starosta obce, Ing. Štefan Vároš. 

Skonštatoval,  ţe OZ  je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných väčšina  - 11 

poslancov,  ktorých privítal na zasadnutí OZ. 

 

 

2,) URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽKY 

 

 OZ schválilo za zapisovateľku Bc. Ľudmilu Palkovú a za overovateľov  

zápisnice poslancov: p. Vlastimila Červenca a Bc. Jozefa Gloneka.  

/ ZA: 11 PROTI: 0       ZDRŢAL: 0 / 

 

 

3,) SCHVÁLENIE PROGRAMU 4. RIADNEHO ZASADNUTIA OZ ŠTIAVNIK  

 

Program 

Starosta prečítal program zasadnutia OZ (príloha č.3). Keďţe ţiaden z poslancov nepredniesol 

návrh na doplnenie programu zasadnutia OZ, program bol OZ schválený. 

 

 OZ schválilo program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

/ ZA: 11     PROTI: 0      ZDRŢAL: 0 / 

 

 

4,) ŠTÚDIA CENTRA OBCE  

 

Ing. Arch. Peter Dunajovec na vyzvanie starostu obce odprezentoval návrh centra obce  

v  hrubých rysoch tak,  aby bola predstava poslancov OZ  o smere prípravy štúdia centra obce. 

Po prepracovaní návrhu do elektronickej podoby bude materiál odovzdaný obci k začatiu 

širokej diskusie s občanmi o uvedenom návrhu. 

Starosta obce bude občanov informovať o ďalších krokoch. 
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V návrhu štúdie centra obce sú zapracované aj hotové projekty ako lávka pri Jedlovine, 

chodník škôlka – základná škola, oddychová zóna pri OÚ,  kultúrny dom  tak,   aby  finančné  

prostriedky  na tieto projekty neboli zbytočne vynaloţené. 

 

 OZ berie na vedomie štúdiu centra obce Štiavnik odprezentovanú projektantom 

p. Dunajcom. 
 

 

5.) VÝBER DODÁVATEĽA SLUŢBY „Administrácia webovej stránky obce Štiavnik“ 

 

Starosta obce privítal uchádzačov o dodávku uvedenej sluţby. 

a,) Ján Hodoník, Stanislav Komanec, Lukáš Komanec 

b,) Ing. Martin Sagan, Ing. Martin Palko 

  

V ďalšom nasledovali elektronické prezentácie uchádzačov o dodávku sluţby v rámci ktorých 

poslanci kládli uchádzačom doplňujúce otázky. Po skončení prezentácií bez účasti 

uchádzačov prebehla krátka diskusia medzi poslancami OZ. Po skončení diskusie nasledovalo 

hlasovanie: 

 

a,) Ján Hodoník,  Stanislav Komanec, Lukáš Komanec 

/ZA: 6                  PROTI: 0             ZDRŢAL: 5/ 

Bavlna Jozef, Vároš Peter,                                        Ing. Buchtinec Štefan,  Bočinec Štefan, 

Bc.Hujo Peter, Mgr.Mária      Fajbik Štefan,  Harciník František, 

Belková,  Červenec Vlastimil,    Pobiák Ján    

Bc. Glonek Jozef                                                        

 

b,) Ing. Martin Sagan, Ing. Martin Palko  

/ZA:5                            PROTI:0               ZDRŢAL: 6 / 

Ing. Buchtinec Štefan,  Bočinec   Bavlna Jozef, Bc. Hujo Peter,Vároš Peter, 

Štefan,   Fajbik Štefan, Harciník                               Červenec Vlastimil, Mgr.Belková Mária, 

František, Pobiák  Ján                                               Bc.Glonek Jozef 

 

 

 OZ schválilo za dodávateľov sluţby Administrácia webovej stránky obce 

Štiavnik Jána Hodoníka, Stanislava Komanca a Lukáša Komanca.                                                       
 

 

6,) UZENESENIE Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

Starosta obce obecnému zastupiteľstvu ako svojmu kontrolnému orgánu vyhodnotil plnenie 

úlohy  z doterajších zastupiteľstiev.  

 

 Štúdia centra obce – bola prezentovaná, pripravuje sa na širokú diskusiu občanov. 

 

 Rekonštrukcia ZŠ – nadstavba podkrovia – nebude sa realizovať, lebo proces zmeny 

projektu  je minimálne 100 dní a dodávateľ prác uţ potrebuje realizovať strechu a bez 

povolenia ministerstva na zmenu projektu nám hrozí, ţe nám nepreplatia strechu 

z eurofondov. 
                                                                                                                                                   2. 
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 Zavedenie archívu – realizuje sa príprava priestoru v suteréne obecného úradu,  ale  

najskôr bolo treba zriadiť sklad na materiál, ktorý bol v tomto priestore uloţený   a s tým 

súvisiace opatrenia ohľadne evidencie materiálu. 

Sklad zriadený nebol a materiál OÚ bol uţívaný bez konkrétnej hmotnej zodpovednosti.  

Archív bude zriadený bez externej firmy. 
 

 Materská škôlka  - začali sa práce na vonkajších priestoroch odvoz panelov,  ktoré  

sa vyuţili na vytvorenie spevnenej plochy pri zdravotnom stredisku. 

Hlavné práce budú realizované v mesiacoch Júl – August. 

 

 Cintorín a dom smútku – tieto práce sa zatiaľ nerealizujú z dôvodu šetrenia finančných  

prostriedkov na hasičské auto 302 000 €,   ktoré by malo byť v mesiaci Júl a refundácia 

finančných prostriedkov v objeme 95%  z uvedenej sumy asi v IX. mesiaci 2011.  

 

 Pozemky RD – na tejto akcii intenzívne pracujeme, bolo vykúpených za  

predchádzajúceho obdobia asi 3000m² a teraz sme od občanov vykúpili ďalších 2500m². 

Ďalej bude nasledovať vysporiadanie  podielových vzťahov medzi OÚ a ostatnými 

podielnikmi v jednotlivých parcelách.  

Aţ po získaní parcely s podielom 1/1 sa môţe obec prihlásiť k projektom dotovaných z EÚ. 

Na tomto pozemku plánuje obec zriadiť zberný dvor odpadu a garáţe pre techniku. 

 

 Odpredaj bytov v 12 b j 1070(školská) – byty sú v katastri zapísané samostatne na LV 

+ pozemkoch pod bytovkou. 

V súčasnosti prebieha príprava zmlúv a výpočet ceny na jednotlivé byty. 

 

 Oprava strechy – garáţe - aţ po realizácií hasičského vozidla.  

  

 Predĺţenie obecného rozhlasu – zrušené na základe ţiadosti občanov (ţiadateľov).  

 

 Preloţenie stĺpa obecného rozhlasu zrealizovaná. 

 Zmena doby platnosti nájomných zmlúv zrealizované. 

 Úhrada nákladov na opravu stropu v bytovke 1070 zrealizované.  

 

 Rekonštrukcia lávky – po ukončení prác na domove dôchodcov a škôlke zrealizujeme 

opravu  lávky pri Blaţejovi Michútovi. 

 

 Zriadenie ţivnosti na prevádzkovanie verejného vodovodu  a verejnej kanalizácie. 
 

Zatiaľ sa nepodarilo získať agentúru,  ktorá by vyškolila oprávnenú osobu a preto bude 

oslovený SEVAK,  či nebude súhlasiť aby obec vyuţila jeho zamestnancov,  ktorí majú 

príslušné oprávnenie na zabezpečenie tejto činnosti. 

Je však potrebné podotknúť,  ţe tento krok prinesie so sebou identifikáciu napojených 

uţívateľov verejnej kanalizácie a s tým spojené príslušné poplatky za jej vyuţívanie. Tieţ  

je moţné na základe súhlasu OZ odovzdať stavbu SEVAKu do prenájmu  a oni 

zabezpečia prevádzku verejnej kanalizácie. Cena za 1 m
3 
stočného je 1, 14 €.  

 

 OZ berie na vedomie informáciu o splnených úlohách Uznesenia 

z predchádzajúceho zastupiteľstva č.3/2011 zo dňa 25. marca 2011. 
                                                                                                                                                                                                                                       3.                                               
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7,) VZN  O PODMIENKACH  PREDAJA 

 

Starosta obce uviedol uvedené všeobecné záväzné nariadenie, kde pripomenul, ţe hlavné 

kritéria tohto predaja boli : 

 

a) Bezpečnosť pri predaji,  čo sa vyrieši vytvorením trhových miest tak,  aby nebola  

obmedzovaná plynulá cestná premávka. 

 

b) Poskytovanie trhovej ponuky trhovníkov a zároveň eliminovať likvidačné faktory voči 

domácim predajcom, ktorý zabezpečujú sluţby občanom počas celého roka,  to je aj 

vtedy,    keď trhovník s tovarom do obce nepríde. V diskusii sa postupne poslanci 

vyjadrili k návrhu VZN a zásadná pripomienka zmenila dobu predaja a cenu za trhové 

miesto. Trhový predaj teda bude fungovať nasledovne:  

 Denne sa bude predávať zelenina, ovocie a kvety. 

 V stredu a piatok sa bude predávať všetko čo legislatíva ambulantne dovoľuje 

predávať. 

 Miesta na trhový predaj sú určené v tomto VZN,  hlavným trhovým miestom je 

priestor vedľa budovy obecného úradu. 

Po odkonzultovaných zmenách v návrhu uvedeného VZN bolo toto VZN schválené.  

 

 OZ schválilo  VZN č. 5/2011  O podmienkach predaja výrobkov a trhovom 

poriadku v obci Štiavnik (príloha č.5)  

/ ZA:    11     PROTI:  0        ZDRŢAL:   0 / 

 

 

8,) ZÁSADY HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI OBCE  

 

Po odkonzultovaných zmenách v návrhu uvedeného VZN bolo toto VZN schválené. 

 

 OZ schválilo Zásady č. 3/2011 o hospodárení s finančnými prostriedkami obce 

Štiavnik (príloha č.6)  

/ ZA: 11       PROTI:  0      ZDRŢAL:  0 / 

 

 

9,) ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE 

 

Po odkonzultovaných zmenách v návrhu uvedeného VZN bolo toto VZN schválené. 

 

 OZ schválilo Zásady č. 2/2011 o o hospodárení s majetkom obce Štiavnik (príloha 

č.7) 

/ ZA:   11      PROTI:  0       ZDRŢAL:  0 / 

 

 

10,) SCHVÁLENIE ODPREDAJA OBECNÝCH POZEMKOV  

 

Z dôvodu realizácie výmery odpredaných pozemkov občanmi na bývalom RD a cintoríne za 

obecné pozemky, ktoré obec neplánuje vyuţívať (parcely popri ceste a rieke oproti rodinným  

 
                                                                                                                                                                                 4. 
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domom)  navrhol starosta obce odsúhlasiť cenu za odpredaj obecných pozemkov  

v  hodnote 5 €.   Za takú istú cenu obec odkupuje pozemky od občanov obce. 

  

 OZ schválilo VZN cenu na odpredaj obecných pozemkov pre občanov v obci 

Štiavnik v jednotnej sume 5€ za m2. 

 / ZA: 11    PROTI:  0      ZDRŢAL:  0 / 

 

 

11,) INFORMÁCIA O NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLE SÚKROMNÉHO 

CENTRA VOĽNÉHO ČASU  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ,  ţe z dôvodu sprehľadnenia čerpania finančných  

prostriedkov  centrom voľného času vyslal hlavnú kontrolórku obce na následnú finančnú  

kontrolu v SCMČ. 

Hlavná kontrolórka informovala poslancov OZ o výsledkoch kontroly, ktorá je zhrnutá 

v správe o výsledku kontroly (príloha č.4). 

Kontrolou neboli zistené ţiadne nedostatky v pouţívaní finančných prostriedkov, finančné  

prostriedky sú vyuţívané efektívne,  hospodárne a účelne. 

Starosta skonštatoval, ţe z jeho iniciatívy nebude rušiť SCVČ a to hlavne  z toho dôvodu, 

 ţe čerpanie finančných prostriedkov je bez nedostatkov a hlavne dostať sa s materiálovým 

vybavením po zaloţení obecného centra na úroveň,  ktorú ponúka súčasné SCVČ,  by trvalo  

minimálne 5 rokov. 

 

 OZ berie na vedomie informáciu o následnej finančnej kontrole Súkromného 

centra voľného času v Štiavniku. 
 

 

12,) PRÁCE NAVIAC OPROTI SCHVÁLENIU ROZPOČTU – 

 - REKONŠTRUKCIA ZŠ s MŠ  

 

Starosta informoval OZ, ţe v období XI-XII – 2010 boli odsúhlasené práce naviac,  ktoré uţ 

dodávateľ na ZŠ s MŠ vykonal. Jedná sa o následné poloţky : 

 

ŠKOLA 

Uţ vykonané práce čo je : 

 

 Zamurovanie okna na schodisku šatní  

 Na viac oblohy  149m² 

 Hydranty 4b  1426 €                                                       

 Umývadlá a batérie 2x (ţiadosť RŠ)                                

 Sadrokartonové kufre v socialkach 

 

Tieto práce majú opodstatnenie a boli konzultované s riaditeľkou ZŠ. Preto dal starosta 

hlasovať o realizácii platby o vykonaní práce.  

 

 OZ schválilo úhradu vykonaných prác naviac oproti rozpočtu v rámci 

rekonštrukcie ZŠ s MŠ vo výške 7.803 €. 

/ ZA: 11 PROTI: 0       ZDRŢAL: 0 / 
                                                                                                                                                                              5. 
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Ďalej informoval starosta o ďalších poţiadavkách školy na práce naviac, jedná sa o tieto 

poloţky: 

 

Plán 

 Dlaţba zborovňa + chodba 41 m
2
 

 Parapety vonkajšie (boli vymenené a sú uţšie od zateplenia) 114 okien 2500€ 

 Olejové sokle – výmena za primalex 3000 m
2
 

 

Taktieţ tieto práce zefektívnia ďalšiu prevádzku v škole po jej rekonštrukcii. K uvedenému je 

ešte treba uviesť, ţe v dobe kedy sa obec uchádzala o dotácie z EUROFONDOV, bol limit na 

rekonštrukciu školy 900 000 €. Pri prekročení finančného limitu by bola ţiadosť 

neakceptovaná  a preto boli z rozpočtu vyradené niektoré práce, ktoré musíme uhradiť 

z rozpočtu obce. OZ schválilo práce naviac pre ZŠ a MŠ.  

 

 OZ schválilo realizáciu prác naviac oproti schválenému rozpočtu v rámci 

rekonštrukcie ZŠ s MŠ podľa  predloţeného krycieho listu rozpočtu vo výške 

12.780, 59 €. 

/ ZA: 11 PROTI: 0       ZDRŢAL: 0 / 

 

 

Telocvičňa – kotolňa 

 

Starosta informoval poslancov OZ, ţe v období do roku 2010 bolo v telocvični pri ZŠ s MŠ 

vybudovaná plynová kotolňa.  

Po nástupe do funkcie zistil, ţe kotolňa nie je zlegalizovaná, dopracovali sa projekty, revízie 

a rozbehol sa proces kolaudácie stavby. V týchto dňoch sa uţ čaká na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia.  

Zároveň sa dodávateľ prihlásil s faktúrou o úhradu prác za realizáciu uvedenej kotolne v sume  

11 677 €. 

Opodstatnenosť úhrady za vykonané práce je nesporná a vzhľadom k tomu, ţe bude 

v najbliţších dňoch skolaudovaná starosta navrhol odsúhlasiť preplatenie faktúry za realizáciu 

kotolne v telocvični.  

 

 OZ schválilo preplatenie faktúry vo výške 11.677 € za realizáciu plynovej kotolne 

v telocvični ZŠ s MŠ. 

/ ZA: 11 PROTI: 0       ZDRŢAL: 0 / 

 

 

 

13,) MONOGRAFIA OBCE ŠTIAVNIK 

 

Starosta informoval poslancov, ţe sa uţ viackrát stretla skupina občanov Štiavnika za účelom 

prípravy knihy Monografia obce Štiavnik. OZ  vyjadrilo súhlas s prípravou tejto publikácie. 

O ďalších  krokoch bude starosta priebeţne informovať.  

 

 OZ  berie na vedomie informáciu ohľadom pripravovanej Monografie obce 

Štiavnik. 

 
                                                                                                                                                                6.                                                                                                                                           
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14,) STANOVISKO STAROSTU OBCE K BODU PROGRAMU Č. 13/1 

 

Sťaţnosť pani Palkovej na: 

 Vstup neoprávnenej osoby do počítačovej siete 

Odpoveď: správca siete potvrdil bezpečnosť siete čo aj garantuje, zároveň nemáme také 

údaje, ktoré vyţadujú stupeň utajenia na dovybavenie úradu príslušným PC a software. 

 Nepreplácanie víkendových vyhlášok 

Odpoveď: v súlade so zákonníkom práce je dohoda medzi zamestnávateľom 

a zamestnancom formou písomného súhlasu v knihe vyhlášok. Úhrada je realizovaná 

v hodnote priemernej hodinovej mzdy s príslušným príplatkom S alebo N.  

 Činnosť finančnej komisie – finančná komisia ako kontrolný orgán starostu obce 

vykonala kontrolu. S výsledkom som sa oboznámil a kontrolovaný subjekt je povinný 

strpieť jej činnosť.  

 

 OZ berie na vedomie informáciu o stanovisku starostu Ing. Štefana Vároša 

k bodu programu č.13/1 na ostatnom(3.) zasadnutí OZ. 

 

 

 

15,) ŢIADOSTI OBČANOV 

 

Starosta predniesol jednotlivo ţiadosti občanov, OZ rozhodlo o ţiadostiach občanov 

nasledovne: 

 

Ţiadosť: Odpredaj parc. č. KNC 230 a parc. č. KNC 231/3 pre Máriu Cudrákovú a manţela 

bytom Štiavnik 1326: 

             Ruší  bod číslo 14 a 15 Uznesenia č.3/2011 zo dňa 25.3.2011. 

 OZ  zrušilo bod číslo 14  a 15  Uznesenia č.3/2011  zo dňa 25.3.2011. 

/ZA: 11   PROTI: 0   ZDRŢAL: 0 / 

 

 OZ schválilo odpredaj parc. č. KNC 230 a parc. č. KNC 231/3 pre Máriu 

Cudrákovú a manţela bytom Štiavnik 1326. 

/ZA: 11   PROTI: 0   ZDRŢAL: 0 / 

 

 

Ţiadosť: Prenájom obecného pozemku pod garáţ v areáli pozemku bytovky číslo 1070 pre 

Mgr. Rudolfa Pirohu, bytom Štiavnik 1070. 

 OZ schválilo prenájom obecného pozemku pod garáţ v areáli pozemku bytovky 

číslo 1070 pre Mgr. Rudolfa Pirohu, bytom Štiavnik 1070. 

/ZA: 11   PROTI: 0   ZDRŢAL: 0 / 

 

 

Ţiadosť: Prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu, súpisné číslo 62 pre Margitu 

Gregušovú, Pšurnovická 1156, Bytča.  

 OZ schválilo prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu  súpisné číslo 

62  pre Margitu Gregušovú, Pšurnovická 1156, Bytča. 
/ZA: 10   PROTI: 0             ZDRŢAL:  1 / 

                                                                                                         Vlastimil Červenec 
                                                                                                                                                  7. 
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Ţiadosť: Prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu pre Melániu Bernátovú, 

bytom Štiavnik 64.  

 OZ schválilo prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu pre Melániu 

Bernátovú, bytom Štiavnik 64. 

/ZA: 10   PROTI: 0            ZDRŢAL:  1 / 

                                                                                                        Vlastimil Červenec 

 

 

Ţiadosť: Prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu pre Mgr. Editu Mištrikovú, 

bytom Štiavnik 890. 

 OZ schválilo prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu pre Mgr. 

Editu Mištrikovú, bytom Štiavnik 890. 

/ZA: 10   PROTI: 0          ZDRŢAL :  1 / 

                                                                                                      Vlastimil Červenec 

 

 

Ţiadosť: Prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu pre Jána Riljaka, bytom 

Štiavnik 124.  

 OZ schválilo prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu pre Jána 

Riljaka, bytom Štiavnik 124. 

/ZA: 10   PROTI: 0         ZDRŢAL:  1 / 

                                                                                                     Vlastimil Červenec 

 

 

Ţiadosť: Prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu pre Helenu Podolanovú, 

bytom Štiavnik 1210.  

 OZ schválilo prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu pre Helenu 

Podolanovú, bytom Štiavnik 1210. 

/ZA: 10   PROTI: 0        ZDRŢAL :  1 / 

                                                                                                    Vlastimil Červenec 

 

 

Ţiadosť: Prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu pre Miloša Belku, bytom  

Štiavnik 1151.  

 OZ schválilo prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu pre Miloša 

Belku, bytom Štiavnik 1151. 

/ZA: 10   PROTI: 0       ZDRŢAL :  1 / 

                                                                                                   Vlastimil Červenec 

 

 

Ţiadosť: Prenájom obecného pozemku oproti záhrade vlastníka Marcela Vároša, bytom Dolné 

Kočkovce (poniţe rodinného domu 890),  pre Daniela Belku, bytom Štiavnik 1277.  

 OZ schválilo prenájom obecného pozemku pre Daniela Belku, bytom Štiavnik 

1277. 

/ZA: 10   PROTI: 0      ZDRŢAL:  1 / 

                                                                                                  Vlastimil Červenec 
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Ţiadosť: Prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu  Štiavnik č. 891,  pre 

Miroslavu Belkovú, bytom Kvačalova 47, Ţilina. 

 OZ schválilo prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu č.891,  

pre Miroslavu Belkovú, bytom Kvačalova 47,  Ţilina. 
/ZA: 10   PROTI: 0   ZDRŢAL:  1/  

                                                                                               Vlastimil Červenec 

 

 

 

Ţiadosť: Prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu pre Mariána Belku, bytom 

Štiavnik 1275.  

 OZ schválilo prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu pre Mariána 

Belku, bytom Štiavnik 1275. 
/ZA: 10   PROTI: 0  ZDRŢAL:  1 / 

                                                                                               Vlastimil Červenec 

 

 

 

Ţiadosť: Rozšírenie obecného rozhlasu v ulici Vlastimily Bambuchovej, bytom Štiavnik 717. 

 OZ schválilo rozšírenie obecného rozhlasu v ulici Vlastimily Bambuchovej, 

bytom Štiavnik 717. 

/ZA: 11   PROTI: 0  ZDRŢAL:  0 /  

 

 

 

Ţiadosť: Vybudovanie odtokovej priekopy daţďovej vody na úseku hlavnej cesty v centre 

obce medzi autobusovou zastávkou Štiavnik – obchodný dom a zdravotným strediskom pre 

Milana Mišutka, bytom Štiavnik 173 a Jána Švihkého, bytom Štiavnik 1150. 

 OZ schválilo vybudovanie odtokovej priekopy daţďovej vody pre Milana 

Mišutka, bytom Štiavnik 173  a  Jána Švihkého, bytom Štiavnik 1150.  
/ZA: 11   PROTI:  0  ZDRŢAL:   0  /  

 

 

 

Ţiadosť: Nákup štátnych symbolov na vybavenie verejných priestorov obecného úradu 

v celkovej sume 800,- €. 

 OZ schválilo nákup štátnych symbolov na vybavenie verejných priestorov 

obecného úradu v celkovej sume 800,-€. 

/ZA: 11   PROTI: 0  ZDRŢAL :  0 / 

 

 

 

Ţiadosť: Výpomoc v sume 332,- € Viktorovi Baránkovi, bytom Štiavnik 454 z dôvodu 

vyhorenia rodinného domu.  

 OZ schválilo výpomoc v sume 332,-€ Viktorovi Baránkovi, bytom Štiavnik 454 

z dôvodu vyhorenia rodinného domu. 

/ZA: 11   PROTI: 0  ZDRŢAL :   0 / 
                                                                                                                                                 9.  
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Ţiadosť: Realizácia elektrickej prípojky a vodovodnej prípojky na zariadenie obecného 

ihriska.  

 OZ schválilo realizáciu elektrickej prípojky a vodovodnej prípojky na zariadenie 

obecného ihriska. 
/ZA: 11   PROTI: 0  ZDRŢAL :  0 /  

 

 

 

Ţiadosť: Spracovanie projektu na rekonštrukciu sociálnych zariadení MŠ. 

 OZ schválilo spracovanie projektu na rekonštrukciu sociálnych zariadení MŠ. 
/ZA: 11   PROTI: 0  ZDRŢAL:  0 /  

 

 

 

Ţiadosť:  

Odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC 4048/1 a 4048/5 ku bytu č. 3 v bytovom dome 

1070 pre Ing. Jána Lukniša, bytom Štiavnik 1070. 

 OZ neschválilo odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC 4048/1 a 4048/5 ku 

bytu č. 3 v bytovom dome 1070 pre Ing. Jána Lukniša, bytom Štiavnik 1070.  
/ZA: 0   PROTI: 10  ZDRŢAL:  1 / 

                                                                                               Vlastimil Červenec 

 

Ţiadosť:  

Odpredaj obecného pozemku pod bytovým domom číslo 1070 obyvateľmi školského 

bytového domu Štiavnik 1070.  

 OZ neschválilo odpredaj obecného pozemku pod bytovým domom číslo 1070 

obyvateľmi školského bytového domu Štiavnik 1070.  
/ZA: 0   PROTI: 10  ZDRŢAL:  1 /  

                                                                                               Vlastimil Červenec 

 

 

Ţiadosť:  

Odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC 3730 pre Magdalénu Gachovú, bytom Krasňany, 

Budovateľov 231. 

 OZ neschválilo odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC 3730  pre Magdalénu 

Gachovú, bytom Krasňany, Budovateľov 231.  
/ZA: 0   PROTI: 0  ZDRŢAL:  11 / 

                                                                                                           

  

 

Ţiadosť:  

Odpredaj obecného pozemku časť parc. č. KNC 4123/1 pre Kamilu Šutarovú, bytom Štiavnik 

1137. 

 OZ neschválilo odpredaj obecného pozemku časť parc. č. KNC 4123/1 pre 

Kamilu Šutarovú, bytom Štiavnik 1137.  
/ZA: 0   PROTI: 0  ZDRŢAL:  11 / 

 
                                                                                                                                                                               10.                                                                                                           
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Ţiadosť:  

Odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC 4128/2 pre Johanu Mištríkovú, bytom Štiavnik 

189.  

 OZ neschválilo odpredaj obecného pozemku  parc. č. KNC 4128/2 pre Johanu 

Mištríkovú,  bytom Štiavnik 189.  
/ZA: 0   PROTI: 0  ZDRŢAL :  11 / 

 

 

 

Ţiadosť:  

Odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC 4169/7 a  parc. č. KNC. 4169/9 pre Ing. Jána 

Heššu, bytom Štiavnik 1000.  

 OZ neschválilo odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC 4169/7 a parc. č. KNC 

4169/9 pre Ing. Jána Heššu,  bytom Štiavnik 1000.  
/ZA: 0   PROTI: 0  ZDRŢAL :  11 / 

 

Ţiadosť:  

Prenájom obecného pozemku parc. č. KNC 4021/1 pre Antona Sečeňa, bytom Štiavnik 1317.  

 OZ neschválilo prenájomj obecného pozemku  parc. č. KNC 4021/1 pre Antona 

Sečeňa,  bytom Štiavnik 1317.  
/ZA: 0   PROTI: 0  ZDRŢAL :  11 / 

 

 

 

Ţiadosť:  

Prenájom obecného pozemku parc. č. KNC 1738 pre Evu Majkovú, bytom Štiavnik 779.  

 OZ neschválilo prenájom  obecného pozemku  parc. č. KNC 1738  pre Evu 

Majkovú,  bytom Štiavnik 779.  
/ZA:   2                      PROTI:  0            ZDRŢAL :  9  / 

Vlastimil Červenec                                                                Peter Vároš, Mgr Mária Belková,    

Jozef Bavlna                                                                          Štefan Bočinec,  Ing. Štefan                

                                                                                               Buchtinec, Štefan Fajbik,  

                                                                                               Bc. Jozef Glonek, František  

                                                                                               Harciník, Bc.Peter Hujo, Ján 

                                                                                               Pobiák  

 

 

Ţiadosť:  

Prenájom obecného pozemku parc. č. KNC 1738 pre Antona Sečeňa, bytom Štiavnik č. 1317.  

 OZ neschválilo prenájom  obecného pozemku  parc. č. KNC 1738  pre Antona 

Sečeňa,  bytom Štiavnik 1317.  
/ZA:   3                                                PROTI:  0                           ZDRŢAL :       7  / 

Mgr. Mária Belková, Peter Vároš                                         Štefan Bočinec, Štefan Fajbik,                     

Bc. Peter Hujo,                                                                     Vlastimil Červenec, Ján Pobiák, 

                                                                                               Ing.Štefan Buchtinec, František  

                                                                                               Harciník, Bc.Jozef Glonek  
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Ţiadosť: 

 Ţiadosť nájomníkov bytového domu Štiavnik 1070 o nevyhnutné opravy bytového domu 

Štiavnik 1070. 

 OZ neschválilo ţiadosť nájomníkov bytového domu  Štiavnik 1070 o nevyhnutné 

opravy bytového domu 1070.  
/ZA:1               PROTI:   0   ZDRŢAL: 10  / 

Vlastimil Červenec                                                    Jozef Bavlna. Mgr.Mária Belková, Štefan  

                                                                                   Bočinec, Ing. Štefan Buchtinec, Štefan 

                                                                                   Fajbik, Bc. Jozef Glonek, František  

                                                                                   Harciník, Bc. Peter Hujo, Ján Pobiák,  

                                                                                    Peter Vároš      

        

 

Ţiadosť:  

Finančná výpomoc pre Ľubicu Chachulovú, bytom Štiavnik 1330/3. 

 OZ neschválilo finančnú výpomoc pre Ľubicu Chachulovú, bytom Štiavnik 

1330/3.  
/ZA: 0   PROTI: 0   ZDRŢAL : 11 / 

 

 

Ţiadosť:  

Preplatenie opravy plynového kotla nachádzajúceho sa v Potravinách pod bytovkou č. 1330 

pre Silviu Mikolášikovú, bytom Štiavnik 1330.  

 OZ neschválilo preplatenie opravy plynového kotla nachádzajúceho sa 

v potravinách pod bytovkou č.1330 pre Silviu Mikolášikovú, bytom Štiavnik 

1330.  
/ZA: 0   PROTI: 0   ZDRŢAL : 11 / 

 

 

Ukladá 

1. Stavebnej komisii preveriť ţiadosť Magdalény Gachovej, bytom Krasňany, Budovateľov 

231 (odpredaj alebo výmena pozemkov za Areál Roľníckeho druţstva). 

 

2. Stavebnej komisii zhodnotiť opravu prístrešku bytového domu 1070 pre nájomníkov 

bytového domu Štiavnik 1070. 

 

3. Stavebnej komisii prešetriť ţiadosť o zaradenie kanalizačnej prípojky pre obyvateľov časti 

Jaríčkovce a Bachnovce v ţiadosti Jozefa Bortlíka ml., bytom Štiavnik 1078. 

 

4. Stavebnej komisii prešetriť ţiadosť Dušana Šúkala, bytom Štiavnik 60 o vyregulovanie 

splaškových vôd a priepustového kanála pri jeho rodinnom dome č. 60. 

 

5. Stavebnej komisii preskúmať ţiadosť o odvodnenie, osadenie kanalizácie a následnú 

úpravu povrchu uličiek pre občanov obce Štiavnik, časť „u Fujačka“. 

 

6. Do najbliţšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva upraviť VZN č. 4/2008 zapracované 

podmienky na chov a drţanie včiel.  

Zodpovedný: Bc. Glonek Jozef.  
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16,) REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV OBCE 

 

Domov dôchodcov 

 

DOKONČENIE 

Obklady práčovňa  1100   Kuchynské nádoby  1765 

Dlaţba obrubníky  500   Zdravotnícke potreby  1187 

Oplotenie – projekt  750   Základné náradie  1021 

Televízor, práčovňa  4692   Softvér, kamery  967 

       Domov sociálnych sluţieb ∑ 11 982,5 

 

 

 

 

Zingerov dom 

Projekt           7598€ 

 

Základná škola 

Povalový priestor projekt        9000€ 

Odmena za ţiadosť podľa zmluvy z roku 2008     16288€ 

Práce naviac doteraz         20500€ 

Kotoľňa v telocvični         11677€ 

Spoluúčasť obce na financovaní rekonštrukcie     45000€ 

Celkom škola          102465€ 

 

Obecný úrad 

Kolaudácia          1300€ 

            

To znamená, ţe neplánované výdavky oproti rozpočtu okrem spoluúčasti na projekte ZŠ s MŠ 

sú 115 747 €.  

 
 

 

 

17,) ROZNE  

 

- Starosta  predniesol a informoval  OZ : 

List Anny Bambuchovej, Štiavnik 1238, Johany Mištríkovej, Štiavnik 189  a  Ing. Štefana 

Papána, Štiavnik 192. 

Starosta informoval. ţe dňa 8.6.2011 je predvolaný p. Sečeň na správne konanie v hore 

uvedenej záleţitosti. 

 

 OZ berie na vedomie sťaţnosť Anny Bambuchovej, Johany Mištríkovej a Ing. 

Štefana Papána  o okamţitú nápravu a realizáciu prijatých opatrení voči 

prevádzke „Vzorkovej predajne stavebných materiálov“  majiteľom Antonom 

Sečeňom. 
 

                                                                                                                                                13. 
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List Moniky Hešovej, bytom Štiavnik č.86.  

 

 OZ berie na vedomie písomné poďakovanie Moniky Hešovej za poskytnutie  

finančnej výpomoci. 
 

 

 

Obchodná firma LACIKA, Hurbanova 725 – 908 48 Kopčany – Letecké fotografovanie 

a letecké video. 

 

 OZ berie na vedomie ponuku obchodnej firmy Lacika z Kopčan ohľadom 

leteckého fotografovania a leteckého videa obce Štiavnik. 
 

 

 

 

- Poslanec a predseda stavebnej komisie Bc. Jozef Glonek predniesol 

slovom i obrazom : 

Informáciu  pre starostu a poslancov OZ o činnosti stavebnej komisie. 

                                               

 OZ berie na vedomie informáciu predsedu stavebnej komisie Bc. Jozefa Gloneka 

o vykonaných prácach stavebnej komisie pre občanov obce Štiavnik. 
 

 

 

- Poslanci podali  jednotlivé  návrhy  na vylepšenie ţivotných podmienok 

v obci Štiavnik : 

 

 OZ berie na vedomie návrh na úpravu vstupu do rieky v uličke v Štiavniku pri 

rodinnom dome č. 336. 
 

 OZ berie na vedomie návrh na vybudovanie priestoru pre vystupovanie a 

nastupovanie pri zastávke „Fujaček“.  
 

 OZ berie na vedomie  návrh  o umiestnení  a rozšírení informačných tabúľ v obci 

Štiavnik. 
 

  OZ berie na vedomie poţiadavku na úpravu a vyčistenie okien a celého Domu 

smútku v obci Štiavnik. 
 

 OZ berie na vedomie realizáciu odborného rezu stromov okolo cesty III. triedy  

Slovenskou správou ciest. 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                    14. 
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Po udelení slova starostom obce  vystúpil na zasadnutí OZ p. Geţo Jozef, bytom Štiavnik 167,   

ktorý ţiada nájom za pozemok pod bytovkou školskej bytovky, ktorého vlastníctvo však nevie 

preukázať platným LV. 

 

 OZ berie na vedomie vystúpenie p. Geţu s pripomienkou, ţe po predloţení listu 

vlastníctva na pozemok pod bytovým domom školskej bytovky sa bude uchádzať 

o vyplácanie nájomného za svoj podiel pozemku pod bytovým domom. 
 

 

 

 

 

18,) UZNESENIE 

Starosta obce Ing. Štefan Vároš prečítal Uznesenie z tohto 4. zasadnutia OZ,  ktoré bolo 

v jednotlivých bodoch  schválené.   

 

 OZ schválilo Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.4/2011 zo dňa 27. mája 2011.  
/ZA: 11     PROTI: 0      ZDRŢAL: 0 / 

 

 

 

19,) ZÁVER 

Starosta obce Ing. Štefan Vároš  všetkým prítomným poslancom  za účasť na tomto  

zastupiteľstve  poďakoval a zasadnutie týmto  ukončil.    

 

 

 

Zapísala: Bc. Ľudmila Palková 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                   Ing. Štefan VÁROŠ v. r. 

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Vlastimil Červenec v. r. 

    

                                        Bc. Jozef Glonek v. r.  
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