
 

Z Á P I S N I C A 
z 5. riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 
zo dňa 24.júna 2011 

 
 
Prítomní:/prezenčná listina- príloha č.2/ 

   poslanci OZ: Jozef Bavlna, Mgr.Mária Belková, Ing.Štefan Buchtinec, Vlastimil 
                           Červenec, Štefan Fajbík, Bc. Jozef Glonek, Ján Pobiak, Bc.František Harciník, 
                           Mgr. Peter Hujo, Peter Vároš, 
ospravedlnení: Štefan Botčinec, 
starosta obce: Ing.Štefan Vároš 
hlavná kontrolórka obce : Jozefa Šípková 
zapisovateľka : Mária Stopková 

 
 

1. Otvorenie 
 
Starosta obce otvoril  5. riadne zasadnutie OZ, skonštatoval, že je prítomných 9 poslancov 
a teda OZ je uznášania schopné. Privítal poslancov OZ a hostí, ďalej uviedol, že toto 
zasadnutie OZ bude musieť prijať niekoľko zásadných rozhodnutí, od ktorých sa bude 
ďalej odvíjať smerovanie investícií našej obce a smerovanie doriešenia kanalizácie. 

 

 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 

OZ schválilo za overovateľov zápisnice Jána Pobiaka a  Mgr.Petra Huju za zapisovateľku p. Máriu 

Stopkovú. 

/za: 9      proti: 0     zdržali sa : 0/ 

 

 

3. Schválenie programu 5. riadneho zasadnutia OZ Štiavnik 
 

Starosta obce prečítal návrh programu 5. riadneho zasadnutia OZ (príloha č.3 ). Zároveň navrhol doplniť 

program 5. zasadnutia OZ o bod programu: 

 Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok externou formou na projekt Odkanalizovanie a vodovod 

aglomerácie obce Štiavnik – Hvozdnica. Keďţe ţiaden z poslancov nemá ďalší  návrh na doplnenie 

programu 5. zasadnutia OZ program bol schválený podľa návrhu starostu nasledovne:  

1, Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľku 

3.Schválenie programu 5. riadneho zasadnutia OZ Štiavnik 

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010 

5. Schválenie platu starostu  

6. Spoluúčasť obce pri vyuţívaní priestoru za kríţom pri bývalom RD na rôzne obecné akcie 

7. Projekt- bezpečnostná situácia v centre obce 

8. Projekt- Zdravotné stredisko 

9. Projekt- Lávka pri zdravotnom stredisku 

10.Kanalizácia obce Štiavnik- odovzdanie vybudovanej kanalizácie do prenájmu SEVAK. 
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11.Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Odkanalizovanie a vodovod aglomerácie 

       Štiavnik – Hvozdnica. 

12.Doplnenie VZN č.1 o prenájme pozemkov- podmienky pri prenájme pozemkov pre reklamné účely 

13.Ţiadosti občanov 

14.Rôzne 

15.Záver 

 

Poslanci OZ schválili program 5.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

/príloha č. 3  / 

/za: 9,    proti: 0,  zdrţali sa: 0,/ 

 

Po 3. bode programu sa na OZ dostavil poslanec p. Štefan Fajbik 

 

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010 
Poslanci OZ obdržali spolu s pozvánkou aj materiály týkajúce sa záverečného účtu obce za rok 

2010. 

 Stanovisko k záverečnému účtu podala kontrolórka obce p. Šípková./ stanovisko  príloha č.4/      

- poslanec  Vlastimil Červenec  sa informoval o prebytku z roku 2009. 

- kontrolórka obce  p. Šípková vysvetlila postup zostatkov na účte , ktorý sa pouţije na kapitálové 

výdavky obce napr.aj to,  ţe  sa koncom roka 2010 preinvestovalo na opravy bočných uličiek . 

Nakoľko nebolo viac otázok, starosta obce Ing.Vároš  dal hlasovať za jeho schválenie . 

 Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili celoročné hospodárenie obce bez výhrad . 

 / za :  10.,             zdrţal :     O.,                    proti :     O., /    /príloha č. 5/ 

 

 

5. Schválenie platu starostu  
 

Dňom 01. 06. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 256/1994 Zz o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest, kde je podstata v tom, ţe koeficient na výpočet platu 

starostu bol zníţený konkrétne v obciach od 3000 do 5000 obyvateľov z 2,41 násobku na 2,17 násobok 

priemernej mzdy v Národnom hospodárstve , čím samozrejme dochádza k zníţeniu reálneho platu 

doteraz priznaného. Na základe hore uvedeného  navrhuje schváliť úväzok starostu v plnom rozsahu 

a plat starostu vo výške 1,5 násobku príslušnej platovej skupiny, čím sa zachová doterajšia reálna mzda 

starostu .  

- poslanec Ing.Štefan Buchtinec podotkol , ţe podľa uvedeného zákona, ktorý platí od.1,6,2011 

sa uţ neschvaľuje koeficient , ale musí byť schválená mzda starostovi 

-poslanec Ján Pobiak navrhol  základný plat starostu a 20%  ,  

- poslanec Vlastimil Červenec  bol za to , aby plat starostu  sa zachoval v rovnakej výške, nakoľko nie je 

prednosta , čím je ušetrené na mzdách a starostovi zostáva viac zodpovednosti. 

Poslanec Glonek sa priklonil k návrhu poslanca Červenca . 

Hlasovanie za návrh poslanca Pobiaka   : 

/za:   5             proti: O  , zdrţali sa:  5/ 

Ďalší návrh podal poslanec Mgr.Peter Hujo  k základnému platu  + 40% , 

 

Hlasovanie za daný návrh : 

za :       8.,                proti:   1.,               zdrţal:   1., 

Poslanci OZ schválili plat starostu . 

   

 

6. Spoluúčasť obce pri využívaní priestoru za krížom pri bývalom RD na rôzne 

obecné akcie 
 

Starosta obce uviedol, ţe skupina občanov motokrosový fanúšikovia nechali spracovať geometrický 

plán priestoru za kríţom /  pri bývalom RD /, ktorý chcú vyuţiť na identifikáciu vlastníkov dotknutých  
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pozemkov a vyţiadať od nich súhlas na vyuţívanie ich pozemkov na účely občasných motokrosových 

súťaţí. Obec Štiavnik nemá v blízkosti centra ţiadny podobný priestor, kde by tieţ mohla realizovať 

rôzne podujatia ako napr. prezentáciu historických (ale aj vojenských vozidiel veterán klubu  

POVAŢAN, súťaţ konských záprahov, súťaţ amatérskych malotraktorov,  ale aj vystúpenia folklórnych 

súborov napríklad pri príleţitosti pálenia Jánskej vatry a pod. Preto navrhol, aby sa obec so súhlasom 

OZ pripojila k dočasnému vysporiadaniu (súhlas dotknutých občanov) k uvedenej aktivite skupiny 

občanov ako jednou  z moţných organizátorov akcií na tomto pozemku. 

Diskusia poslancov 

- poslanec Mgr. Hujo podotkol, či obec má  vystupovať ako sprostredkovateľ k vysporiadaniu 

pozemkov, nakoľko  skupinka motorkárov nie je registrovaná , nemajú ţiadnu záruku a môţe dôjsť 

k zneuţitiu obce . 

Poslanec Vlastimil Červenec  pripomenul , ţe treba hľadať iné riešenie, pretoţe motorkári  svojim 

správanim  si pokazili dobré meno v obci,  aby obec išla do toho sama vytvorila si priestor pre určité 

akcie. 

- poslanec Hujo pripomenul, ţe predsa nemoţno ručiť za fyzickú osobu. 

- poslanec Červenec navrhol , nech si zaloţia klub, aby obec mohla jednať  uţ s konkrétnou osobou. 

- poslanec Fajbík  je za to , aby sa nedávalo vyjadrenie uznesením, ale len ako informácia pre poslancov. 

Poslanci Oz svojím hlasovaním neschválili spoluúčasť pri vyuţívaní priestoru za kríţom pri bývalom 

RD do doby vyriešenia organizovania členov motorkárov . 

/ za :      3,       proti   O.,   zdrţal .: 7., / 

 

7. Bezpečnostná situácia v centre obce 

     
Starosta obce Ing. Vároš predstavil projekt bezpečnostnej situácie v centre obce v elektronickej podobe. 

Je to realizačný projekt - Cena projektu: 1638,56 € . 

Cena stavby: 29 740,5 € , v podstate bude aj niţšia, pretoţe veľa roboty  sa urobí vlastnými silami. 

- poslanec Červenec  sa informoval , či by sa nedalo riešiť vstup do predajne rovno z parkoviska 

poslanec Pobiak podotkol, aby sa prizval k jednaniu zástupca Jednoty 

Starosta informoval, ţe o pripravovanom zámere uţ informoval zástupcu Jednoty a v prípade 

realizácie pristúpi ku konkrétnemu jednaniu . 

Poslanci Ing.Buchtinec a Červenec podali návrh , aby obec pristúpila k realizácii daného projektu, 

nakoľko  sa vyrieši bezpečnosť v okolí školy a pri nastupovaní na autobusových zastávkach.                      

Externe sa obstará  asfaltovanie a dopravné značenie, o cene bude informovať starosta , 

Ostatné práce obec vykoná vlastnými silami. 

/Za :10.,         proti:O., zdrţali sa: O.,/  

 

8. Projekt zdravotné stredisko  

    Elektronická prezentácia projektu 
 

Starosta uviedol, ţe zdravotné stredisko je zariadenie,  ktoré denne vyuţíva cca 50 dospelých a 30 detí. 

Budova je vo veľmi zlom technickom stave, zatekajú základové múry, čím dochádza k vlhnutiu stien 

a v interiéri je veľký únik tepla, čím dochádza k neadekvátnym nákladom na vykurovanie. Z eurofondov 

sa na tento objekt nedá ţiadať dotácia, lebo uţ výzva na zdravotné zariadenia bola v predchádzajúcom 

období, ale podmienka bola 5 celodenných ambulancií a u nás sú iba 3. Stanovisko hlavného hygienika 

okresu je, ţe trend ide k centralizácií odborných pracovísk (očné, gynekológia a pod.) do spádových 

miest a teda nie je ani predpoklad, ţe sa nám do budúcna podarí rozšíriť počet ambulancií na 5. Preto 

starosta navrhol spracovať projektovú dokumentáciu podľa odprezentovanej situácie (bola konzultovaná 

s lekármi a lekárňou) a nasledovne pripraviť podmienky na realizáciu rekonštrukcie v roku 2012. Čo sa 

týka variant s bytmi a bez bytov starosta navrhuje variantu s bytmi s tým, ţe byty by boli realizované 

(financované) budúcimi vlastníkmi, teda ako súkromné byty. 

Diskusia:  

 

- poslanec Pobiak podotkol, ţe v minulosti uţ bol spracovaný  a aj  zaplatený podobný projekt  

pre rekonštrukciu ZS . Je potrebné porovnať varianty a taktieţ cenové relácie 
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- poslanec Hujo navrhol porovnať obidve varianty projektu,  pozvať architekta na konzultáciu, 

keďţe ide o toho istého spracovateľa projektu , ako v predchádzajúcom projekte 

Daný bod programu poslanci preloţili na prerokovanie na ďalšie zastupiteľstvo . 

Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o projekte ZS. 

 

9. Projekt – lávka pri zdravotnom stredisku 
 

Starosta uviedol, ţe na uvedenú lávku je spracovaná projektová dokumentácia realizačná cena lávky  

43 780 €. Táto stavba je akceptovaná aj v návrhu štúdie centra obce a v prípade napr. akcie HODY, kde 

odkloníme celé diania (stánky) k obecnému úradu nemôţeme si dovoliť nechať prechádzať ľudí po 

terajšej lávke, nakoľko je nestabilná, nevyhovuje bezpečnosti. Preto starosta navrhuje realizovať 

výstavbu lávky v termíne do 30. 09. 2011. 

Poslanci obecného úradu súhlasili s výstavbou lávky podľa vypracovaného návrhu. 

/za:10   , proti:      O      ,zdržali sa: O/ 

 

10. Kanalizácia obce Štiavnik – odovzdanie vybudovanej kanalizácie do prenájmu 

SEVAK–u. 
 

Starosta informoval OZ, ţe stav kanalizácie a jej prevádzkovanie je v hrubom rozpore s platnou 

legislatívou. Nie je prehľad o tom, kto je na kanalizáciu pripojený, nie je stanovená cena stočného a teda 

nikto za pouţívanie kanalizácie neplatí. Zároveň stav ČOV vo Hvozdnici a prečerpávacej stanice vo 

Višňovom je v havarijnom stave, čo v praxi znamená, ţe nefunkčný. Z uvedeného je kaţdému zrejmé,  

aké riziko obec podstupuje, prevádzkovaním tejto stavby. Starosta obce Štiavnik a Hvozdnica po 

niekoľkých rokovaniach na SEVAK-u dospeli k návrhu odovzdať kanalizáciu do správy SEVAK-u, 

ktorý celý stav navedie na právny stav. SEVAK sa zatiaľ nevyjadril, ţe 100 % preberú túto stavbu do 

starostlivosti, ale k začatiu oficiálnych jednaní potrebuje starosta obce súhlasné stanovisko OZ 

k oprávneniu rokovať o prenájme, alebo prevedení vlastníckych práv na SEVAK, čím sa zvýši 

akcionársky podiel obce v SEVAK–u. 

- poslankyňa Mgr.Belková  podotkla , či vedia o situácii a stave uţ vybudovanej kanalizácie 

a dať im to buď do prenájmu, alebo previesť vlastníctvo. 

Poslanci OZ  dávajú súhlas starostovi obce v rokovaniach so  spoločnosťou SEVAK ..  

/za:  10.,           proti: O, zdrţali sa: O.,/ 

 

11. Odkanalizovanie a vodovod aglomerácie Štiavnik – Hvozdnica – Žiadosť o NFP 
 

Starosta informoval poslancov OZ, ţe SEVAK ako spracovateľ projektovej dokumentácie a ţiadateľ 

z regiónu Bytčianskeho bol neúspešný v ţiadosti o NFP v sume asi 68 000 000 €. Preto musí projekt 

zníţiť pod 50 mil. € a aţ potom sa opätovne môţe uchádzať o NFP z eurofondov. Zníţenie sumy zo 

sebou prináša skrátenie  jednotlivých vetiev v obciach alebo zrušenie celej aglomerácie ako napríklad 

Štiavnik -  Hvozdnica. Na základe týchto skutočností, keď je dosť pravdepodobné, ţe aj po zníţení ceny 

projektu pod 50 mil. € SEVAK môţe byť neúspešný navrhuje starostra obce podať ţiadosť o NFP 

samostatne ako obec cestou externej firmy. 

Diskusia: 

- poslanec Červenec podotkol , že obec nemá v tejto oblasti moc na výber , nakoľko v budúcnosti 

 sa bude čoraz viac tlačiť na obce , čo sa týka kanalizácie a vodovodu a môžeme skôr uspieť samostatne 

ako spoločne Bytčiansko. Podľa jeho názoru je  potrebné pripraviť žiadosť na predložený projekt 

Poslanci OZ schválili spracovanie žiadosti o NFP externou firmou, ktorá bude vybraná výberovým 

konaním. 

/za: 10,  proti:O,     zdržali sa: O,/ 

 

12. Doplnenie VZN č. 1/2011 o prenájme pozemkov – podmienky pri prenájme 

pozemkov pre reklamné účely 
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Na základe ţiadosti firmy TRIPAL, s. r. o. o umiestnenie informačných reklamných a propagačných 

zariadení starosta obce navrhol doplnenie hore uvedeného VZN o prenájom reklamných plôch 

nasledovne: 

- V čl. 3 doplniť v bode 3  písmeno c.- pozemky na reklamné účely, reklamné plochy sadzba 3,32 € / m2 

ročne 

Poslanci OZ schválili doplnenie VZN č.1/2011 o prenájme pozemkov  v bode 3 o písmeno c.,  

/za: 10 ,     proti:O,   zdrţali sa:O,/ 

 

 

13. Žiadosti občanov 
 

13/1 .Žiadosť o odkúpenie pozemku ŽIDEK VIKTOR 

 

Jedná sa o pôvodný náhon, ktorého polovica úseku plota ţiadateľa bola uţ odpredaná susedovi oproti. 

Pozemok je pre obec absolútne nevyuţiteľný a z hľadiska rovnakých a spravodlivých podmienok pre 

všetkých občanov starosta navrhuje pozemok odpredať 

Poslanci OZ schválili odpredaj pozemku p.č.597/1 o výmere 25m2  v cene 5.-eur za m2. 

/za:10  ,    proti:O.,  zdrţali sa: O.,/ 

 

13/2. Žiadosť Lesné spoločenstvo Štiavnik  

 

Starosta prečítal ţiadosť LS Štiavnik  uviedol, ţe v najbliţšom období, to je 10 rokov, (ak nevznikne 

zvláštna situácia – solventný investor a pod.) sa v tejto lokalite výstavba realizovať nebude. Navrhol, 

aby stavebná komisia spolu so zástupcami LS s vyuţitím štúdie rekreačnej zóny posúdili poţiadavku 

priamo na mieste a navrhla OZ spôsob riešenia. 

 

-poslanec  Pobiak podotkol, ţe nie je potrebné pozemok odpredávať. V prípade , ţe LS bude chcieť 

ťaţiť, alebo vykonávať akúkoľvek činnosť nech poţiada obec o povolenie na vstup . 

-poslanec Ing.Buchtinec  pripomenul  , ţe je dôleţité  o akú plochu sa jedná a preto bude potrebné na 

tvare miesta prehodnotiť situáciu . 

Poslanci OZ schválili návrh starostu obce k ţiadosti LS 

/za:10.,     proti:0., zdrţali sa:0/ 

 

 

13/3 Žiadosť o opravu cesty a zabezpečenie priechodnosti cesty 

Starosta obce prečítal ţiadosť Zdruţenia vlastníkov lesa  a pasienkov Potok o opravu cesty,  

a v krátkosti objasnil poslancom OZ o aký úsek sa jedná.  

Uvedená cesta sa nachádza v extraviláne obce a teda je v správe Slovenského pozemkového fondu 

 Výdavky na opravu zo strany obce sú teda neoprávnený výdaj.  

-poslanec Červenec navrhol , aby sa dal vypracovať GP , 

-poslankyňa  Mgr.Belková informovala, ţe  stav cesty je v skutočnosti zlý, treba ju  aspoň upraviť. 

Poslanci OZ schválili opravu cesty Zdruţenia  vlastníkov  lesa a pasienkov Potok poskytnutím  

mechanizmov/DH112,UNC../ podľa dohody  . 

/za :     10.,          proti:  0           zdrţ.:  O.,/ 

 

13/4 Žiadosť o pomoc, p. ANNA ŠKROBÁKOVÁ 

 

Starosta obce navrhol vzhľadom k tomu, ţe p. Anna Škrobáková je dôchodkyňa zdravotne postihnutá 

bez pomoci v domácnosti, opravy  vykonať cestou aktivačných pracovníkov obce s minimálnymi 

finančnými nákladmi. 

Vodu navrhol riešiť spoločným vodovodom od bytovky Paţite. 

Poslanci OZ schválili výpomoc pre Annu  Škrobákovú formou opravy vykurovacieho telesa a v prípade 

zakúpenia dreva zabezpečí obec jeho porezanie a uloţenie na zimné vykurovanie .  

/za:10.,  proti:O.,  zdrţali sa:O.,/ 
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13/5 Urgencia listu zo dňa 14. 04. 2010, p. KOCEMBOVEJ 

 

Starosta obce prečítal list p. Kocembovej a navrhol OZ, aby tento problém preskúmala stavebná komisia 

a navrhla riešenie 

Diskusia: 

- poslanec Mgr.Peter Hujo k uvedenej žiadosti podotkol, že ako člen stavebnej komisie môže podať  

informáciu k danej situácii,  je potrebná celková oprava oplotenia ihriska,   oplotenie sa vykoná 

v rámci obce. 

/za: 10.,     proti:0.,   zdrţali sa:0/ 

 

13/6 Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ 

 

Starosta prečítal ţiadosť riaditeľky ZŠ o finančnú dotáciu. Jedná sa o poslednú 5% finančnú dotáciu na 

projekt ,,Premena tradičnej školy na modernú“ v poţadovanej sume 1 052 €. 

- poslanec Mgr.Hujo upresnil, ţe je to dobrá investícia pre ţiakov , vplýva na  myslenie  

a tvorivosť ţiakov 

Poslanci OZ schválili finančnú dotáciu pre ZŠ v sume 1052.- eur. 

/Za10:,   proti:0., zdrţali sa:0,/ 

 

13/7 Žiadosť riaditeľky ZŠ 

 

Starosta obce prečítal ţiadosť ZŠ  o zakúpenie regálov a  sprevádzkovanie náhradnej studne, uviedol, ţe 

studňa je nedostatočná, zásobuje ZŠ + 12 bytových jednotiek a 6 bytových jednotiek, je pripravená nová 

studňa, ktorá je na trase medzi vodárňou a starou studňou. Ako prevádzkovateľ zdroja pitnej vody 

musíme tento problém riešiť komplexne a  náklady na rekonštrukciu zdroja pitnej vody rozúčtovať 

v cene vody.  

- poslanec Červenec  pripomenul, ţe vodovodné  potrubie, ktoré vedie k bytovkám je zastaralé  

a môţe dochádzať k presakom vody, treba zistiť situáciu. 

Obec zabezpečí vodára  a podľa potreby zabezpečí spojazdnenie vodného zdroja . 

Za :     10          proti :   0.,        zdrţ:   O., 

Ţiadosť ZŠ na zakúpenie regálov poslanci OZ neschválili , potrebné je  pripraviť  vyuţitie a čerpanie 

finančných zdrojov ZŠ. 

 

 

13/8 Anonymná sťažnosť – oznámenie: 
 

Starosta obce prečítal  poslancom anonymné oznámenie, nakoľko ide o anonym sťaţnosť sa nebude 

prešetrovať. 

- poslanec Červenec podotkol ,  aby sa v prípade prenajímania obecných pozemkov upresnilo 

v NZ na aký účel sa daný pozemok prenajíma. 

Starosta obce v tomto smere upresnil,  ţe ostatné obecné pozemky začne udrţiavať a spravovať obec 

formou letnej údrţby externou firmou. 

/za:10,    proti:0.,  zdrţali sa: O.,/ 

 

13/9.  Žiadosť Antona Sečeňa o prenájom pozemku 
          p. Sečeň ţiada o prenájom pozemku pri pošte za účelom umiestnenia bunky. 

Nakoľko sa plánuje výstavba parkoviska v centre obce ,poslanci OZ neschválili prenájom pozemku pre 

Antona Sečeňa . 

/za:  0.,     zdrţ.:   0.,   proti:10.,/ 
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13/10. Žiadosť Anny Šútorkovej . 

Starosta obce  prečítal ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku oproti rodinného domu p Šútorkovej na 

ktorom má postavenú garáţ.  

Stavebná komisia po  obhliadke uvedeného pozemku podá stanovisko k ţiadosti a pozemok môţe byť 

odpredaný podľa   schválených podmienok. 

/za :9.,       zdrţal :   0.,   proti: 0.,/ 

    

 

14. Rôzne 

 

A. Studňa (zdroj pitnej vody) Pažite 

 

Na základe pretrvávajúcich sťaţností občanov starosta vykonal obhliadku zdroja pitnej vody a zistil, ţe 

tento je napojený potrubím z miestneho potoka. Prizval na konzultáciu hydro-geologičku  p. 

Rehovovskú, ktorá po obhliadke skonštatovala zdraviu ohrozujúci stav zdroja pitnej vody. Musí sa 

v budúcnosti  nájsť riešenie  a investovať tak, aby  vodný zdroj vyhovoval potrebám kvality. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu  starostu obce o nutnosti riešenia vodného zdroja pri 

20Bj Paţite . 

 

 

 

B. Odpredaj bytov v 12 b. j. 

 

Na základe odpredaja bytov v 12.Bj sa pripravuje odpredaj obecných bytov podľa 

nasledovného postupu : 

 

  Oznámenie do Ţilinského večerníka, riadková inzercia 30 € 28.6.2011 

 Zverejnenie na úradnej tabuli a na stránke obce  28.6.2011 

 Vyhlásenie obchodnej súťaţe na stránke obce a úradnej tabuli   6.7. 2011    

       naviac vyhlásenie v miestom rozhlase 

     Obhliadky uchádzačov   14. a 15.7.2011 

                                                            vţdy      o 9:00 

 Lehota na predkladanie ponúk  27. 7. do 14:00 

 Otváranie obálok   28. 7.2011od 10:00  

   vţdy jednotlivý byt 

Určenie komisie : 

 

    Na otváranie obálok s predloţenými návrhmi a na vyhodnotenie návrhov OZ určuje komisiu v zloţení 

predseda –  poslanec Štefan Fajbík 

členovia – Ing. Jozef Kéry, Peter Vároš, Bc.František Harciník, 

                  Jozef Bavlna, 

  

Poslanci OZ schválili komisiu pre odpredaj  obecných bytov v bytovom dome 1070 v takom zloţení, 

ako bola komisia navrhnutá . 

/za:9       proti:0     zdrţali sa:1,/ 

 

 Po tomto bode rokovania odišiel poslanec Bc. Jozef Glonek . 

 

C. Odpredaj pozemkov na bývalom RD 
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Starosta informoval poslancov OZ, ţe pozemky vlastníkov, ktorý chceli odpredať svoje 

podiely boli odkúpené. Zostali neznámi vlastníci, ktorých podiely obec získa do vlastníctva 

osvedčením o vydrţaní s tým, ţe sa uznesením OZ obec Štiavnik zaviaţe, ţe ak sa 

v budúcnosti prihlásia oprávnení dediči,  po týchto neznámych vlastníkoch, obec im vyplatí 

finančnú čiastku 5 € za m2 podľa príslušného podielu. 

Poslanci OZ schválili záväzok obce na vyplatenie čiastky pre oprávnených dedičov pri 

získaní podielov do vlastníctva obce . 

                  / za:9.,    proti:0.,  zdrţali sa:0/ 

 

 

D. VZN obce o chove včiel katastrálnom území v obci Štiavnik                 

 

             Je spracované a dáva sa na  vedomie k pripomienkovaniu členom  miestneho zväzu včelárov,          

             ktorých  osloví poslanec Vlastimil Červenec a prípadne pripomienky budú  zapracované      

             a pripravené k schváleniu VZN obce o chove včiel v obci Štiavnik. 

 

E. Obstaranie kamerového systému 

 

Z dôvodu častého vykrádania techniky, hlavne motorovej nafty a nákupu nového poţiarneho vozidla 

starosta obce navrhol nainštalovať zabezpečovací monitorovací systém do priestoru zo DSS 

s vyvedením jedného vstupu z kamery na pult  DSS.  Cena podľa ponuky p Hodoníka. 

Poslanci OZ schválili zavedenie kamerového systému  do priestoru pri DSS. 

/Za :9      proti :  0,            zdrţal: 0.,/ 

 

 

F. Zmluva na vykonanie auditu  - schválenie odmeny auditorovi 

 

 Kontrolórka obce p. Jozefa Šípková prečítala  záverečnú správu nezávislého  audítora pre OZ  a starosta  

obce na základe vykonaného auditu predloţil  poslancom zmluvu a cenník sluţieb auditorov  na odmenu 

za vykonaný audit za rok 2010 vo výške 800.- €. , ktorú predloţil k schváleniu . 

Poslanci Obecného zastupiteľstva  berú na vedomie správu o audite a schválili odmenu audítorovi 

v sume 800,- eur: 

/za:9            proti:0                       zdrţali sa:0/ 

 

G. Prenájom jednoizbového bytu v bytovke 1070 na dobu 2 mesiace  pre Mgr.  Rudolfa Pirohu 

z dôvodu rekonštrukcie svojho bytu na dobu 2 mesiace, to je do 31. 08. 2011. 

/Za : 9.,       proti :  0., zdrţali:   0/ 

 

H. Stanovisko stavebnej komisie  na úlohy z predchádzajúceho zastupiteľstva  

 

O tomto bode programu informoval OZ poslanec Bc. Jozef Glonek ešte pred odchodom  

z rokovania OZ. 

Informoval prítomných poslancov o výsledku stavebnej komisie z predchádzajúceho 

zastupiteľstva : 

Stavebná komisia doporučuje : 

a,  ţiadosť p. Magdalény Gachovej -  je to pozemok , ktorý ţiadateľka dlhodobo uţíva  ako 

záhradku zhruba 40 m2, pozemok nezasahuje a ani neprekáţa v prejazde cez miestnu rieku. 

Komisia doporučuje odpredať pozemok pre Magdalénu Gachovú aj z dôvodu, ţe odpredala obci 

podiely na bývalom RD. /za 10.,    zdrţ: 0,    proti 0:/ 

             b, Vybudovanie prístreška nad schodiskom v bytovke 1070 je potrebné zhodnotiť  náklady, 

            zakresliť jednoduchý projekt ako drobná stavba /za 10,    zdrţ., 0.,proti., 0.,/ 

           c,  Zriadenie kanalizačnej prípojky v uličke Bachnovce a Jaríčkovce je potrebné vyčísliť náklady 

           s tým, ţe by bolo poloţené aj potrubie na vodovodnú prípojku , koľko by stál materiál ,zemné    

           práce spraviť vlastnými mechanizmami a urobiť uličku aj s povrchovou úpravou . 
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   d, Upchatý priepust okolo rodinného domu D.Šúkalu – túto situáciu bude riešiť obec vlastnými  

          silami 

- Poslanec Červenec podotkol , ţe v budúcnosti, ak by to bolo moţné pri budovaní kanalizácie 

poloţiť rúry pre povrchovú vodu. 

Diskusia : 

Poslanec Mgr.Peter Hujo   upozornil na priestor okolo Materskej školy, je potrebné dokončiť 

oplotenie a uzatvoriť toto priestranstvo ako aj vyjasniť si podmienky údrţby  priestorov, 

ktoré má obec ako napríklad aj okolie bytoviek ... a pod. 

- taktieţ pripomenul, ţe by bolo potrebné obnoviť informačné tabule o obci, krátke letáky  

prípadne vytlačiť broţúrku, kde by boli vyznačené informácie o obci a pod., 

Zaujímal sa aj o rekonštrukčných prácach  v Základnej škole , starosta obce  oznámi poslancom 

Mgr.Petrovi Hujovi, V.Červencovi, Jozefovi Bavlnovi, o konaní kontrolného dňa v ZŠ. 

 

 

 

15.  Uznesenie 

Zapisovateľka , Mária Stopková prečítala uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

ktoré bolo schválené pri jednotlivých bodoch rokovania . /za 9.,      zdrţ.: 0.,   proti: 0/ 

/príloha č.1/ 

 

   

16. ZÁVER 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil . 

 

Zapísala :  

 

Maria Stopková 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Mgr. Peter Hujo                                                                         ............................................... 

 

Ján   Pobiak                                                                               ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                        Ing.Štefan Vároš 

                                                                                                           starosta obce 

   


