
     OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V ŠTIAVNIKU 
 
 
 

A. SCHVAĽUJE : 
 

 
1. Overovateľov zápisnice Jána Pobiaka a Mgr.Petra Huju 
      zapisovateľku zápisnice Máriu Stopkovú . 
2. Program OZ doplnení o bod : 

Odkanalizovanie a vodovodnej prípojky – ţiadosť o nenávratný finančný 
príspevok                                                  /príloha.č.3/               

             3.  Záverečný účet obce za rok 2010 bez výhrad  / príloha č.4/. 
             4.  Plat starostu obce      
             5.  Projekt „ Bezpečnostná situácia v centre obce“, jeho obstaranie v cene  
                  1638 eur.                    
             6.  Projekt lávka pri zdravotnom stredisku – vyhlásenie výberového konania 
                  na realizáciu 
             7.  Odovzdanie kanalizácie do správy SEVAKU prenájmom alebo prevodom 
                  vlastníctva     
             8.  Podanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok vybranou externou  
                  firmou na projekt  „ Odkanalizovanie a vodovod aglomerácie Štiavnik-                  
                  Hvozdnica“ 
              9. Doplnenie VZN č.1  v čl.3 bod č. 3 , doplniť písmeno c.-pozemky 
                  na reklamné účely, reklamné plochy sadzbu  3,32 eur/m2/ rok  
            10. Odpredaj časti  pozemku p.č.597/1 o výmere 25 m2 pre Viktora Ţideka 
            11. Opravu cesty spoluvlastníkom lesa Potok vo forme poskytnutia         
                  mechanizmov. 
            12. Pomoc p.Anne Škrobákovej pri oprave kachiel a po zakúpení dreva  
                   s jeho porezaním a uloţením na zimné vykurovanie . 
            13. Ţiadosť ZŠ o finančný príspevok vo výške 1.052 eur na spolufinancovanie      
                   projektu z ESF „ Premena tradičnej školy na modernú „ .          
            14. Vysporiadanie  vlastníckych podielov neznámych vlastníkov na Obec,     
                   v zastúpení starostom obce Ing.Štefanom Várošom . 
            15. Dočasný prenájom 1-izbového bytu v bytovom dome 1070 pre  
                   Mgr.Rudolfa Pirohu od.01.07.2011-do 31.08.2011 
             16. Komisiu pri odpredaji bytov  v 1070  na otváranie obálok a na     
                    vyhodnotenie návrhov v zloţení: 
                   Predseda: Štefan Fajbík,  členovia: Ing.Jozef Kery., Bc.František  
                   Harciník., Jozef Bavlna.,       
             17. Odpredaj  obecného pozemku parc.č. KNC 3730  po preriešení  
                    stavebnou komisiou pre Magdalénu Gachovú. 
             18. Opravu priepustu obcou pri rod.dome Dušana Šukalu . 
             19. Prekrytie schodiska v bytovke 1070 .                
              
 
        B. Neschvaľuje : 
 

1. Ţiadosť p. Sečeňa o prenájom pozemku pri pošte na umiestnenie 
prenosnej bunky . 



2. Spoluúčasť obce pri vyuţívaní priestoru za kríţom pri bývalom RD 
na rôzne spoločenské akcie . 
 

3. Ţiadosť ZŠ s MŠ  Štiavnik o zakúpenie kovových regálov . 
 
 

         C. .Doporučuje : 
 
1.    Ţiadosť Lesného spoločenstva posúdiť poslancami  OZ na mieste lokality  
      a zaujať stanovisko. 
 2.  Ţiadosť Márie Kocembovej sa bude riešiť v rámci opravy a údrţby ihriska . 
 3.  Ţiadosť ZŠ s MŠ o rekonštrukciu studne vyčistiť a pripraviť návrh na ďalšie      
      doriešenie zdroja pitnej vody. 

            4.  Osadenie kamerového systému na parkovisko pri Dome dôchodcov. 
            5.   Pripraviť finančnú aj odbornú analýzu doriešenia zdroja pitnej vody pri  
                  20 Bj. Štiavnik – Paţite. 
            6.   Vypracovať finančnú analýzu  na vybudovanie kanalizácie a poloţenie  
                  vodovod.potrubia v uličke Jaríčkovce a Bachnovce /ţiadosť J.Bortlíka ml/. 
            7.  Odpredať obecný pozemok Anne Šutorkovej  po podaní vyjadrenia  
                  stavebnej komisie podľa schválených podmienok. 
 
        D. Berie na vedomie : 
             1.  VZN obce o chove včiel na území obce a dáva ho na pripomienkovanie 
                  členom včelárskeho zväzu . 

2. Projektovú dokumentáciu k prestavbe a rekonštrukcii  Zdravotného  
                  strediska s tým, aby boli porovnané s uţ vypracovaným projektom.                
             3. Správu nezávislého audítora  . 
               
 
 
 
           Overovatelia : 
 
                  Ján Pobijak                                                         ............................... 
           Mgr. Peter Hujo                                                         ............................... 
 
 
           Zapísal:   
           Mária Stopková                                                         ................................ 
 
 
 
 
           ...............................                                                                                                                                                                                               
            Ing.Štefan Vároš 
                starosta obce   
 
 
 
                                   


