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Z Á P I S N I C A 
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku, 

konaného dňa 25.11.2011 

 

 

Prítomní: viď priloţenú prezenčnú listinu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice  

                    (príloha č. l) 

Neprítomní: ospravedlnení: Bc. Jozef Glonek, Mgr. Peter Hujo 

 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4. Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva. 

5. Schválenie inventarizačných komisií pre rok 2011. 

6. Schválenie opravy miestnych komunikácii v častiach obce: Osmajovce, Lúčky, Ondrovce, 

Zingerov dom – Jánošík, Damaškovce, Fojtovci, cesta od Zingerovho domu smerom na 

roľnícke druţstvo, ulica oproti cintorínu. 

7. Schválenie prác naviac na projekte: Lávka cez Štiavnický potok pri Zdravotnom 

stredisku“. 

8. Schválenie realizácie projektu bezpečnostnej situácie v centre obce: „Parkoviská 

a spevnené plochy v centre obce Štiavnik.“ 

9. Schválenie projektu výstavby novej bytovky. 

10. Informácia o pridelení bytov v mesiaci november 2011. 

11. Rozpočtové opatrenia obce. 

12. Informácia o vianočných trhov v obci. 

13. Ţiadosti občanov 

14. Záver. 

 
1. Otvorenie zasadnutia  
  

           Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku otvoril Ing. Štefan Vároš – starosta 

obce, ktorý privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. 
  

           Ako predsedajúci oznámil, ţe 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v 

Štiavniku bolo zvolané v stanovenom čase a ţe z celkového počtu 11 poslancov obecného 

zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné 

- v zmysle § 2, ods. 2, zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení.  

 

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
 

         Starosta obce, Ing. Štefan Vároš, určil za zapisovateľku Mgr. Editu Mištrikovú. Za  

    overovateľov zápisnice navrhol poslancov: Ing. Štefana Buchtínca a Vlastimila Červenca.  
  

    Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   za zapisovateľku  

    Mgr. Editu Mištrikovú a za overovateľov zápisnice: Ing. Štefana Buchtínca 

     a Vlastimila Červenca.   
   Za:  9                                                proti: 0                                           zdrţali sa: 0 
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3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

         Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh programu rokovania obecného 

     zastupiteľstva a zároveň navrhol doplniť pred pôvodný bod 11 – nové 3 body, a to: 

 Schválenie spracovania projektu na prestavbu garáţí na hasičskú zbrojnicu 

 Schválenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva 

 Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce 

        Vyzval poslancov OZ na predloţenie ďalších návrhov na doplnenie, alebo zmenu                                        

     programu. Poslanec, Ing. Štefan Buchtínec, navrhol doplniť do programu zasadnutia OZ 

     za  bod 10: 

 Informáciu Ing. Jozefa  Chlebinu ku kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórky  

            obce v Pálenici Štiavnik, s.r.o. 

A pred bod záver ţiadal doplniť: 

 Rôzne 

     Starosta dal hlasovať o programe zasadnutia OZ s pozmeňujúcimi návrhmi. 
        

     Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v a ľ u j e  program 8. riadneho zasadnutia   

      Obecného zastupiteľstva Štiavnik: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie inventarizačných komisií pre rok 2011 

6. Schválenie opravy miestnych komunikácii v častiach obce: Osmajovce, Lúčky,  

      Ondrovce, Zingerov dom – Jánošík, Damaškovce, Fojtovci, cesta od Zingerovho domu  

      smerom na roľnícke druţstvo, ulica oproti cintorínu 

7. Schválenie prác naviac na projekte: Lávka cez Štiavnický potok pri Zdravotnom  

      stredisku“ 

8. Schválenie realizácie projektu bezpečnostnej situácie v centre obce: „Parkoviská  

      a spevnené plochy v centre obce Štiavnik.“ 

9. Schválenie projektu výstavby novej bytovky 

10. Informácia o pridelení bytov v mesiaci november 2011 

11. Informácia Ing. Jozefa Chlebinu ku kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórky obce  

      v Pálenici Štiavnik, s.r.o. 

12. Schválenie spracovania projektu na prestavbu garáţí  na hasičskú zbrojnicu 

13. Schválenie odmien poslancov 

14. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce 

15. Rozpočtové opatrenie obce č. 2 

16. Informácia o vianočných trhov v obci 

17. Ţiadosti občanov 

18. Rôzne 

19. Záver 

     Za: 9                                          proti: 0                                       zdrţali sa: 0 

 

 

4.  Informácia o plnení Uznesení zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

    
    Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ:       

a) Uznesenie č. 9/2011 – ktorým OZ poverilo starostu obce vykonať anketu medzi 

       obyvateľmi obce a prostredníctvom nej zistiť, v ktorej lokalite  by sa mala nová 
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       bytovka stavať. 

Anketa bola uskutočnená prostredníctvom internetu na oficiálnej stránke obce. 

Občania, boli viackrát obecným rozhlasom vyzývaní, aby sa zúčastnili danej ankety. 

Výsledok je nasledovný: ankety sa zúčastnilo spolu 165 respondentov, z toho takmer 

polovica (82) označila za miesto výstavby novej bytovky – centrum obce pri 

Zdravotnom stredisku. 47 respondentov si vybralo Lúčky a iba 36 lokalitu na 

Paţitiach. 

     

b) Uznesenie č.10/2011 – ktorým OZ vzalo na vedomie zmenu oficiálnej internetovej 

stránky obce, pričom navrhlo doplniť ju o organizačnú štruktúru obce, ďalej 

k poslancom, ktorí sú zároveň aj členmi OR – doplniť túto skutočnosť k ich menu a 

návrh bol aj o doplnenie základných údajov o podnikateľoch a sluţbách v obci. 
 

Starosta informoval, ţe údaje o poslancoch sú uţ doplnené a organizačná štruktúra 

obce bude doplnená aţ po jej dokončení  a oznámení na obecnom zastupiteľstve.  

 

c) Uznesenie č.12/2011 č.13/2011 – sa týkali odvolania Ing. Jozefa Chlebinu z funkcie  

      konateľa Pálenice, s.r.o. Štiavnik a menovania nového konateľa pre Pálenicu, a to 

      Františka Červenca, bytom Štiavnik 522. Obidve tieto uznesenia boli vzaté na 

      vedomie.    

           Starosta obce oboznámil poslancov, ţe Valné zhromaţdenie Pálenice, s.r.o. Štiavnik 

           sa uskutočnilo 21.11.2011. V súčasnosti  prebiehajú právne úlohy , právny poradca     

           obce navrhol zmluvu  s konateľom a  zmluvu s vedúcim pálenice- proces pokračuje 

 

d) Uznesenie č.17/2011 – ktorým OZ schválilo podpísanie mandátnej zmluvy vo výške 

300 € na externý manaţment projektu „Dopravná plošina v DSS“ do 50 000 €, kde by 

bola spoluúčasť obce 13 % z ceny, t.j. do 6500 €.  

           Zmluva na externý manaţment bola uzatvorená na 300 eur  a ţiadosť sa spracováva. 

 

e) Uznesenie č.20/2011 – ktorým OZ vzalo na vedomie opravu havarijného stavu budovy  

                                            zdravotného strediska a zasadačky pri DSS. 

           Opravy klampiarskych prác dokončené. Na zdravotnom stredisku boli práce ukončené. 

           Časť klampiarskych prác bola zrealizovaná uţ aj na zasadačke pri domove dôchodcov. 

           Predpokladaný termín ich ukončenia je k 30.11.2011. 

 

f) Uznesenie č.21/2011 – ktorým OZ schválilo prenájom časti pozemku parc. č. KNC 

                                           4048/1 na výstavbu garáţe pre osobný automobil pre Mgr. Evu 

                                           Jakubíkovú, bytom Štiavnik 1070/10. 

           Dňa 19.10.2011 odišla ţiadateľke odpoveď o schválení jej ţiadosti. Nájomná zmluva  

           zatiaľ neuzatvorená.  
 

g) Uznesenie č.22/2011 – ktorým OZ schválilo umiestnenie výčapného zariadenia na  

                 futbalovom ihrisku v čase konania zápasov a predaj tovaru určeného na priamu 

                 konzumáciu pre ţiadateľa – Ing. Filipa Kováča, bytom Bytča, Okruţná 1102/2. 

           Dňa 19.10.2011 odišla ţiadateľovi odpoveď o povolení danej činnosti. 
  

h) Uznesenie č.24/2011 – v ktorom OZ schválilo zabudovanie odtokových ţľabov pri 

                                            rodinnom domu Milana Machciníka, bytom Štiavnik 138. 

           Ţiadateľ potreboval vyriešiť problém zhromaţďovania povrchovej vody, ktorá mu 

           znečisťuje studňu pri jeho rodinnom dome. Vyriešenie odtoku daţďovej vody pre p. 

           Machciníka bude realizované po ukončení prečistenia priepustov vody pod cestou. 
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i) Uznesenie č.25/2011 – ktorým OZ schválilo prenájom nebytových priestorov  

                                            v Zdravotnom stredisku Štiavnik na predaj pekárenských 

                                            výrobkov pre fi. Pekáreň J &J, s.r.o., Jabloňové.  

           So ţiadateľom je uzatvorená na dané priestory nájomná zmluva od 01. 11. 2011.  

 

          Poslanec, Ing. Štefan Buchtínec, upozornil, ţe o kaţdom uznesení OZ, teda aj o takom, 

     ktoré OZ berie na vedomie, musí prebehnúť hlasovanie. Ak hlasovanie poslancov nebolo, 

     tak uznesenie typu „OZ berie na vedomie“, nie je uznesením. 

 

 

5.  Schválenie inventarizačných komisií 
 

          V zmysle zákona je nutné k riadnej účtovnej závierke vykonať fyzickú inventúru 

     hmotného majetku. Inventúry by mali prebehnúť najneskôr do 31. 12. 2011. Starosta 

     navrhol nasledovné zloţenie inventarizačných komisií: 
 

     KNIŢNICA: Bc. Palková Ľ,  Fajbíková M., Šípková H. 

     POŢIARNA ZBROJNICA:  Červenec V., Machciník J.,  Stopková 

     DOM SMÚTKU:  Kušan Š., Červenec V., Stopková M. 

     DOM SOC. SLUŢIEB:  Mgr. Pobijaková J.,  Mgr. Mištriková E., Mikolášiková M. 

     SKLAD CO:  Ing. Vároš Štefan- starosta, Machciník  J.,  Mgr. Peňáková K. 

     OBECNÝ ÚRAD:  Králiková M., Šutarová K., Mgr. Peňáková K., 

     HLAVNÁ INVENTARIZ.  KOMISIA:  Králiková M., Bc. Glonek J., Mgr. Mištriková E. 

 

         Ing. Jozef Chlebina, ako hosť zastupiteľstva,  navrhol doplniť ďalšiu inventarizačnú  

     komisiu a to komisiu pre inventarizáciu účtov. Do nej boli navrhnutí: Mária Králiková, 

     účtovníčka obce, Ing. Štefan Vároš, starosta obce, Jozefa Šípková, hlavná kontrolórka 

     obce a Mgr. Mária Belková – predsedkyňa finančnej komisie. 

 
         Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku    s c h v a ľ u j e   zloženie inventarizačných komisií    

      pre: 

     a) knižnicu:                  Bc. Ľudmila Palková, Marta Fajbíková, Helena Šípková 

     b) požiarnu zbrojnicu: Vlastimil Červenec, Juraj Machciník, Mária Stopková 

     c) dom smútku:           Štefan Kušan, Vlastimil Červenec, Mária Stopková 

     d) dom sociálnych služieb: Mgr. Janka Pobijáková, Mária Mikolášiková,  

                                                 Mgr. Edita Mištriková  

     e) sklad civilnej ochrany:   Ing. Štefan Vároš, Juraj Machciník, Mgr. Kamila Peňáková 

     f) obecný úrad:                   Mária Králiková, Kamila Šutarová, Mgr. Kamila Peňáková 

     e) hlavná inventarizačná komisia: Mária Králiková, Bc. Jozef Glonek,  

                                                            Mgr. Edita Mištriková 

     f) pre inventarizáciu účtov: Mária Králiková, Ing. Štefan Vároš, Jozefa Šípková a 

                                                  Mgr. Mária Belková 

     HLASOVANIE: 

    Za:    9                                              proti:   0                                     zdrţali sa: 0 
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6.  Schválenie opravy miestnych komunikácií  v častiach obce:    

     Osmajovce. Lúčky, Ondrovce, Zingerov dom – Jánošík, Damaškovce, Fojtovce, 

     Zingerov dom smerom na roľnícke druţstvo, ulica oproti cintorínu______________ 

 

         Starosta informoval poslancov o zámere v tomto roku zaasfaltovať miestne  

     komunikácie, ktoré sú dosť zničené a potrebujú rekonštrukciu. V tomto roku by sa opravili 

     ulice v častiach obce: Osmajovce. Lúčky, Ondrovce, Zingerov dom – Jánošík, Fojtovce, 

     Damaškovce, Zingerov dom smerom na roľnícke druţstvo, ulica oproti cintorínu – 

     Kovačovce. 

         Predpokladaný náklad na opravu  v objeme cca  40.000 €. Táto čiastka bude doplnená 

     rozpočtovým opatrením do kapitálových výdavkov rozpočtu obce na rok 2011. 

          Zároveň pripomenul, ţe na budúci rok v zmysle finančných moţností obce, sa bude 

     pokračovať na oprave ďalších bočných ulíc. 

     Poslanec, Ján Pobiak, ţiadal, aby ulica u Osmajovcov bola opravená celá, nielen po 

     mostek. Jeho poţiadavka bola prijatá. 

 

        Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku    s c h v a ľ u j e   opravy - zaasfaltovanie miestnych 

     komunikácii v častiach obce: Osmajovce, Lúčky, Ondrovce, Zingerov dom – Jánošík, 

     Damaškovce, Fojtovci, cesta od Zingerovho domu smerom na roľnícke družstvo, ulica 

     oproti cintorínu. 

     HLASOVANIE: 

    Za:    9                                            proti:   0                                       zdrţali sa:  0 

 

 

 

7.  Schválenie prác naviac na projekte „Lávka cez Štiavnický potok pri Zdravot. stredisku“                              

     

        Starosta informoval prítomných o príčinách vzniku potreby prác naviac na danom 

     projekte: 

 projektová dokumentácia bola spracovaná nedostatočne a to iba v rozsahu pre 

      stavebné povolenie, ktorá je zjednodušená. Bola však premenovaná /prelepená/  na 

      realizačný projekt, čo spôsobilo veľké rozdiely medzi podkladmi na predloţenie 

      súťaţných podkladov a samotnou realizáciou stavby. 

 chýbal tam geologický prieskum, z čoho vyplýva, ţe statik navrhol neadekvátne 

               pilotovanie nových konštrukcií, po vykonanom geologickom prieskume sa zmenila 

               technológia z pilotov   na mikropiloty a hĺbka pilotáţe. 

 zameranie  reálneho koryta rieky nebolo vykonané, z čoho plynie to, ţe v projektoch 

      bolo koryto zamerané kratšie, objednané nosníky boli uţ zakúpené a riešenie bolo     

      v úprave  nosnej konštrukcie a zabezpečenie mikropilotov  proti obnaţeniu   

      naváţkou kameniva. 

 v rozpočte na realizáciu stavby /k verejnému obstarávaniu/ chýbal materiál – drevo 

               a krytina, čo muselo byť doplnené oproti plánovanému mnoţstvu. 
 

     Celkom naviac boli zrealizované  nasledovné práce – spolu v objeme 4169 € bez DPH:     

          a) Zemné práce                                         161,-  € 

          b) Zahladenie  /piloty/                              755,-  € 

          c) Vodovodná konštrukcia./kamenivo/   1649,- € 

          d) Konštrukcie tesárske                            457,-  € 

          e) Konštrukcie klampiarske                      771,- € 

          f) Oceľové konštrukcie                             207,- € 

          g) Dokončovacie práce                             169,- € 
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    Úkony boli odkontrolované dodávateľom, stavebným dozorom a projektantom, čo je   

     zapísané   v stavebnom denníku.              

    Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v a ľ u j e   práce naviac na projekte:  

    „Lávka  cez Štiavnický potok pri Zdravotnom stredisku.“ v sume 4169 € bez DPH. 
    HLASOVANIE: 

   Za:   6,      proti: 0,       zdrţali sa:     Ing. Štefan Buchtínec, Štefan Fajbík a Ján Pobiak. 

 

 

 

8.  Schválenie realizácie projektu bezpečnostnej situácie v centre obce:  

     „Parkoviská a spevnené plochy v centre obce Štiavnik“___________________ 

 

          Projekt bezpečnostnej situácie v centre obce je rozvrhnutý do dvoch fáz. V prvej fáze sa 

     bude riešiť parkovisko a autobusové zastávky a prechod pre chodcov. Druhá fáza  

     realizácie projektu bude zahŕňať výstavbu chodníka od Baru Halifax po centrum obce. 
        

         V súčasnej dobe je pred ukončením stavebné konanie k vydaniu stavebného povolenia 

     na projekt: „Parkoviská a spevnené plochy v centre obce Štiavnik“.  Práce sú  

     rozpočtované nasledovne:   

             a) komunikácia:    16 711,-  €          (cesty, kanalizačné rúry) 

             b) parkovisko   :    19 215,-  €.         Ceny sú uvedené bez DPH. 
  
         Realizáciu by  bolo moţné vykonať v jarných mesiacoch 2012.  Následne bude 

     vykonané vodorovné značenie zástavky, prechody a zvislé značenie v centre obce. 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku    s c h v a ľ u j e   Realizáciu projektu bezpečnostnej  

     situácie v centre obce: „Parkoviská a spevnené plochy v centre obce Štiavnik.“ 

     HLASOVANIE: 

    Za:   9                                     proti:  0                                      zdrţali sa:   0 

 

 

9.   Schválenie projektu výstavby novej bytovky 

 

           Starosta uviedol, ţe bol vykonaný prieskum u ţiadateľov na byty, pri ktorom bolo   

      oslovených 79 ţiadateľov o byt, pričom návratku vrátilo 28 z nich. V rámci tohto 

      prieskumu vyšla na 95 % lokalita Centrum.   
    

           Z iniciatívy obecného zastupiteľstva bola vykonaná širšia anketa medzi občanmi 

      Štiavnika, ktorá bola zverejnená na internetovej stránke obce. Jej výsledok bol 

      nasledovný:   počet respondentov :144 

                            počet hlasovaní       :165 

                            za centrum bolo 49,7 %, z lokalitu Lúčky: 28.5 % a za Paţite: 21,8 %                   

      Ďalej starosta  uviedol , ţe pozemok v centre obce o rozmeroch 234,9 m2  vyuţíva  

      v súčasnej dobe : predajňa Impulz, Kaderníctvo a 4  garáţe. 

           Obec v súlade s VZN získa ročne 1758,-€ na nájomnom. Stávajúca budova v zlom 

      technickom stave vyţaduje opravu strechy. Ak  príjem za rok je 1758,- €  tak 

      návratnosť hoci akej, aj malej, investície je v nedohľadne. Z uvedeného vyplýva, ţe 

      prevádzkovanie takéhoto zariadenia je pre obec ekonomicky nevýhodné. Pri zásadnom  

      zvýšení nájomného je otázne , či dokáţeme priestory prenajať. Preto starosta navrhol tento     

      priestor vyuţiť v  prízemí ako polyfunkčné priestory a na poschodie obytné priestory.  

           Starosta ďalej informoval poslancov, ţe celá stavba  sa nebude realizovať z obecných 
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      zdrojov. Polyfunkčné priestory zo zdrojov terajších nájomníkov a bytové priestory 80 % 

      z fondu rozvoja bývania na 1 % úrok a 20 % si bude hradiť nájomca..   

      Výstavba bytového domu by sa realizovala od III-IV /2012. Investor postaví objekt 

      z vlastných zdrojov. Na bytové priestory získa pre obec 80 % zdrojov zo Štátneho fondu 

      rozvoja bývania na 1 % úrok. 

      

      Starosta dal hlasovať o schválení výstavby bytového domu pri Zdravotnom  

      stredisku Štiavnik.  

      Za hlasovali 4 poslanci: Mgr. Mária Belková, Štefan Botčinec, František Harciník 

      a Peter Vároš,                  proti nebol nik  

      a hlasovania sa zdrţali: Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Ján Pobiak,  

                                               Ing. Štefan Buchtínec a Jozef Bavlna. 

        

      Keďţe tento návrh neprešiel, poslanci, čo sa zdrţali hlasovania, navrhli hlasovať 

      o výstavbe bytovky na Paţitiach. 
      
      Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku     s c h v a ľ u j e    projekt výstavby  bytového domu 

      na Pažitiach. 
      Za: 9                                         proti:  0                                   zdrţali sa: 0 

 

 

10. Informácia o pridelení bytov v mesiaci 11/2011 

 

       Starosta informoval poslancov o postupe a výsledku obsadzovania bytov v mesiaci 

      november 2011. K zmenám nájomcov došlo v BD 1340, v BD 1330 a v BD 1310.   

       

 

11. Informácia Ing. Jozefa Chlebinu ku kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórky obce 

v Pálenici Štiavnik, s.r.o._________________________________________________ 

 

    Ing. Jozef Chlebina povaţuje správu z vykonania kontroly v Pálenici Štiavnik, ktorú 

Obecnému zastupiteľstvu Štiavnik predloţila hlavná kontrolórka obce, za ohováranie. 

Poslancom predloţil fotokópie Záznamu o výsledku následnej finančnej kontroly 

vypracovaný kontrolórkou obce, ako i správu nezávislého audítora, ktorý vykonal audit 

v Pálenici Štiavnik. Obidva dokumenty hovoria o správnosti vedenia účtovníctva v tejto 

obchodnej spoločnosti. 

Do popredia uviedol chybu, ktorej sa podľa neho dopustila kontrolórka pri kontrole 

Pálenice – a to, ţe nerozlíšila obdobie, kedy bola Pálenica platcom DPH a kedy skončila 

ako platca DPH. Pálenica sa riadi Zákonom o pestovateľských páleniciach. 

Na základe uvedeného ţiadal OZ, aby prijalo uznesenie, v ktorom zaviaţe kontrolórku 

obce, aby sa ospravedlnila pred poslancami OZ, a taktieţ na internetovej stránke obce. 

V opačnom prípade pristúpi k bodu 2, ktorý neprezradil, čo znamená. 

Starostovi Ing. Jozef Chlebina vytýkal, ţe zastavil práce v Pálenici v apríli 2011. Následne 

mala byť zvolaná valná hromada. Taktieţ, ţe informoval poslancov na zastupiteľstve, ţe 

mu poslal list, na základe ktorého ho vyzval, aby sa vyjadril. Tento list však bol písaný 

v deň konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, tzn. 2.9.2011. 

     Starosta na toto reagoval, ţe celý postup výmeny konateľov v Pálenici v Štiavniku 

konzultoval s právničkou, dal si spracovať návrh zmluvy o výkone funkcie konateľa. 

Samotná právnička označila niektoré bývalé spôsoby v Pálenici za neštandartné, aj keď 
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nie za protizákonné. V súčasnosti nemá záujem na personálnych zmenách v Pálenici, 

pokiaľ si bude kaţdý riadne plniť svoje povinnosti. 

     Poslanec Vlastimil Červenec pripomenul, ţe OZ môţe zaujať postoj k poţiadavke Ing. 

Jozefa Chlebinu aţ po konfrontácii s hlavnou kontrolórkou obce.  

Týmto sa tento bod uzavrel. 

  

 

12. Schválenie spracovania projektu na prestavbu garáţí  na hasičskú zbrojnicu 

 

          Starosta informoval prítomných o zámere uskutočniť prestavbu súčasných garáţí, ktoré 

      sa nachádzajú pri Domove dôchodcov na hasičskú zbrojnicu. Uviedol, ţe pri návšteve 

      ministra vnútra SR, JUDr. Daniela Lipšiča, v našej obci v mesiaci máj 2011, bolo 

      prisľúbené, ţe by obec mohla dostať financie na zagaráţovanie nového hasičského auta. 

      Celková cena realizácie projektu prestavby garáţí na hasičskú zbrojnicu by mala byť cca 

      135 000 €, cena pre spracovanie projektu cca 6700 € bez DPH. 

          Poslanec Vlastimil Červenec, taktieţ objasnil zámer tohto projektu. Povedal, ţe 

      projektant, vie aké sú normy pre zbrojnicu a dal tam to najnutnejšie, čo musí taká 

      zbrojnica spĺňať. 

          Starosta dal hlasovať o tom, či má obec dať spracovať projekt, ktorý by riešil tento 

      investičný zámer obce. 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku    s c h v a ľ u j e  spracovanie projektu na prestavbu   

      garáží na hasičskú zbrojnicu. 

      HLASOVANIE: 

     Za:  9                                           proti:  0                                      zdrţali sa:  0 

 

 

 

13.  Schválenie odmien poslancov 

 

          Poslanci obecného zastupiteľstva sa zúčastňovali nielen zasadnutí OZ, ale pracovali aj 

      v obecných komisiách a taktieţ boli nápomocní pri vyhodnocovaní verejných súťaţí. 

      Z uvedených dôvodov poslankyňa, Mgr. Belková, navrhla tieto odmeny: 

a) koncoročné pre všetkých poslancov OZ, a to po 150, resp. 200 € v čistom 

b) odmeniť prácu pri verejných súťaţiach a to hodinovou sadzbou po 10 €/ h v čistom. 

 Poslanec, Ján Pobiak, navrhol hlasovať o vyššej odmene, čiţe o 200 € v čistom.      
    
      Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku    s c h v a ľ u j e: 

a) koncoročnú odmenu pre každého poslanca OZ vo výške 200 € v čistom. 

b) odmenu poslanca za prácu pri vyhodnocovaní verejných súťaží, a to 10 €/h v čistom.       
      HLASOVANIE: 

     Za: 9                                             proti: 0                                   zdrţali sa: 0 

 

 

14. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce 

 

           Odmena hlavnej kontrolórky obce musí byť schválená OZ. Starosta pripomenul, ţe  

      kontrolórka vykonala viaceré kontroly, napr. v SCVČ, v Pálenici, v ZŠ s MŠ, v ŠJ pri ZŠ 

      s MŠ. Taktieţ bola nápomocná aj mimo svojich povinností, napr. pri spracúvaní 

      štvrťročných finančných výkazov, taktieţ pri spracovaní interných smerníc obce a pod. 
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           Z dôvodu toho, ţe na budúcom zasadnutí OZ sa bude kontrolórka vyjadrovať 

      k sťaţnosti Ing. Jozefa Chlebinu, tento bod poslanci nakoniec presunuli na schválenie na 

      budúce zasadnutie OZ.  

       

 

15. Rozpočtové opatrenia č. 2 
 

      Príloha č. 4 

          Rozpočtové opatrenie č. 2 zahŕňa v sebe 9 zmien rozpočtu obce. Prvé dve sa týkajú 

      presunu v príjmovej časti rozpočtu, v časti – beţné príjmy: medzi poloţkami rozpočtovej 

      klasifikácie bez záverečnej zmeny v tejto časti rozpočtu.        

      Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku    s c h v a ľ u j e   rozpočtové opatrenie č. 2.         

      HLASOVANIE: 

     Za:     9                                              proti:      0                                   zdrţali sa:   0 

 

 
16. Informácia  o vianočných trhoch 
 

            V dňoch 17. – 18. 12 2011 budú organizované vianočné trhy spojené s vystúpením    

       obecných súborov,  pozvaných súborov a zároveň tie budú spojené s domácou   

       zabíjačkou. Priebeh: sobota  9.00 – 16.00 h  - zabíjačka pod prístreškom za školou, 

       zároveň predaj zabíjačkových výrobkov a kapustnice. V CVČ od 11.00 bude vystupovať 

       „Povaţská Veselka“,   folkloristi a  prezentácia remeselníkov. V nedeľu  -podobný 

       program od 11.00 do 17.00 h, od 13.30  bude prebiehať pásmo programov v CVČ. 

       Vzhľadom k tomu, ţe je to prezentačná akcia obce , starosta navrhol stanoviť ceny 

       výrobkov maximálne vo výške reálnych nákladov.    

          Starosta priblíţil ponuku na svetelnú vianočnú výzdobu, ktorá by bola inštalovaná 

       na stĺpy verejného osvetlenia v centre obce. Poslanci navrhli zatiaľ zakúpiť 10 ks. 

       Poslanec, Vlastimil Červenec, upozornil, ţe netreba zabudnúť na zakúpenie nového 

       osvetlenia vianočného stromčeka, ktorý bude inštalovaný v centre obce. 

     Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

      1.    berie na vedomie  informáciu o organizovaní vianočných trhov v obci. 

      2.    s c h v a ľ u j e   zakúpenie vianočnej 10 ks svetelnej vianočnej výzdoby 

            a svetelnej výzdoby na obecný vianočný stromček. 

      HLASOVANIE: 

     Za:              9                                    proti:     0                                   zdrţali sa: 0 

 

 

 

17. Ţiadosti občanov 

 

1) Mária Franeková, bytom Štiavnik 333 – Ţiadosť o príspevok na zakúpenie uhlia,   

                                                                       spis. č. 1268/2011 

     Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s obsahom ţiadosti. Bol daný návrh na 

     schválenie výpomoci vo výške 300 €. 

           Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v a ľ u j e   poskytnutie jednorazového 

           nenávratného finančného príspevku vo  výške  300  € pre pani Máriu Franekovú, 

           bytom Štiavnik 333. 

           HLASOVANIE: 

         Za: 8                                proti:0                                      zdrţali sa: Vlastimil Červenec 
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2) Jozef Rezák, bytom Štiavnik 638 – Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

                                                        spis. č. 1305/2011  

     Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s obsahom ţiadosti. Bol daný návrh na 

     schválenie výpomoci vo výške 300 €. 

           Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku    s c h v a ľ u j e   poskytnutie jednorazového 

           nenávratného finančného príspevku vo  výške  300  € pre pána Jozefa Rezáka, 

           bytom Štiavnik 638. 

           HLASOVANIE: 

         Za: 9                                proti:0                                      zdrţali sa: 0 

 

3) Peter Hujo, bytom Štiavnik 155 – Ţiadosť o zrušenie nedoplatku,____________  

                                                                   spis.č. 1138/2011 

           V tejto ţiadosti išlo o zrušenie nedoplatku, ktorý vznikol z vyúčtovania sluţieb, 

           súvisiacich s vyuţívaním nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Štiavnik. 

           Keďţe pán Peter Hujo, je aj poslancom OZ a na tomto zasadnutí sa nemohol zúčastniť, 

           svoju neúčasť aj písomne ospravedlnil, poslanci navrhli túto ţiadosť presunúť na 

           ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

           

4) Nájomníci BD 1340 – Ţiadosť o odstránenie nedostatkov,__________________  

                                                spis. č. 1304/2011 

            Poslanci OZ boli oboznámení s problémami, ktoré sa týkajú nedostatkov bytového 

            domu Štiavnik 1340. Starostovi odporučili osloviť firmu, ktorá by zanalyzovala 

            tepelné straty v bytovom dome a ktorá by navrhla riešenie na odstránenie nedostatkov. 

           Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v a ľ u j e ,   aby starosta obce oslovil 

            firmu, ktorá by  dokázala zanalyzovať tepelné straty v bytovom dome Štiavnik 1340. 

            HLASOVANIE: 

            Za:   9                                           proti:  0                                       zdrţali sa: 0 

5) Ľudmila Pláňavská, bytom Štiavnik 1331 – Ţiadosť o finančnú pomoc_________ 

                                                                                  spis.č.1281/2011 

            Ţiadateľka finančnú pomoc ţiadala na kúpu hudobného nástroja pre svoju dcéru. 

            Návrh bol ju podporiť sumou 200,- €. Pri hlasovaní boli 4 poslanci za a piati poslanci 

            (Pobiak J., Bočínec Š., Ing. Buchtínec Š., Červenec V. a Mgr. Belková M.) sa zdrţali 

            hlasovania. Na základe uvedeného: 

            Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   n e s c h v a ľ u j e    finančný príspevok pre 

            dcéru  pani Ľudmily Pláňavskej, bytom Štiavnik 1331. 

            HLASOVANIE: 

                 Za: 4                                          proti: 0                                       zdrţali sa: 5 

 

6) ZO SZTP Štiavnik – Ţiadosť o oslobodenie od platby dane z nehnuteľností, TKO  

                                       a poplatku za psa – spis. č. 1279/2011 

      Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s obsahom ţiadosti, v ktorej predsedníčka  

      ZO SZTP Štiavnik ţiada pre občanov s ZŤP a ZŤP s nutnosťou sprievodcu úplné 

      oslobodenie od platby za daň z nehnuteľností, komunálny odpad, ako i za psa.   

      OZ berie na vedomie túto ţiadosť s tým, ţe oslobodzovanie od poplatkov a daní bude 

      riešiť na základe písomnej poţiadavky oprávnenej fyzickej osoby. 
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7) Jaroslav Kubica, bytom Štiavnik 675 – Ţiadosť o osadenie zrkadla_____________  

                                                                      spis. č. 1142/2011 

      Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pri výjazde z bočnej cesty na hlavnú 

      Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v a ľ u j e   osadenie cestného zrkadla pri 

      Jaroslavovi Kubicovi, bytom Štiavnik 675. 

      HLASOVANIE: 

             Za: 9                                           proti: 0                                      zdrţali sa: 0 

 

8) Peter Vároš, bytom Štiavnik 1220 – Ţiadosť o zabudovanie kanalizačných rúr___ 

                                                                 - spis.č. 1255/2011 

      Ţiadosť podali občania gruntu Gajdošovce  a  Líškovce. Ţiadali o dodanie 

      a zabudovanie 25 m kanalizačných rúr o priemere cca 30 cm. Starosta navrhol, aby sa 

      v danej ulici urobila obhliadka jej stavu v zimných mesiacoch a potom sa rozhodne, či 

      nakoniec nebude lepšie vybrať tam korýtka a vymurovať namiesto nich ţľaby.  

 

9) Obyvatelia ulice u Bočincov – Ţiadosť o opravu ulice _______________________  

                                                        spis. č. 1271/2011 

      Starosta upozornil, ţe táto cesta je pomerne dosť vyuţívaná Lesným spoločenstvom 

      Štiavnik a vyjadril obavu, aby ju ťaţbou aj po rekonštrukcii opätovne nerozbilo. 

      Obecné zastupiteľstvo navrhlo túto ulicu zaradiť do plánu opráv ulíc na budúci rok. 

 

10)  František Rezák, bytom Štiavnik 1276 – Ţiadosť o prenájom pozemku pod garáţ  

                                                                    - spis. č. 1296/2011 

       Ţiadateľ mal v auguste schválenú OZ-om ţiadosť o prenájom obecného pozemku na 

       postavenie jednogaráţe. Novú ţiadosť podal za účelom, aby mu bol poskytnutý 

       priestor na výstavbu dvojgaráţe na rovnakom mieste, aký uţ mal schválený pre 

       jednogaráţ.  

             Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku    s c h v a ľ u j e   vyhovieť žiadosti. 

             HLASOVANIE: 

            Za: 7                     proti: 0                     zdrţali sa: 2 (Červenec V., Ing. Buchtínec Š.) 

 

11)  Jarmila Heššová, bytom Štiavnik 86 – Ţiadosť o prenájom pozemku pod garáţ 

                                                                   - spis č. 1298/2011 

       Ţiadateľka mala záujem o prenájom obecného pozemku pred jej rodinným domom, 

       kde si chcela postaviť jednogaráţ. Keďţe vznikla polemika, či sa jedná o obecný 

       pozemok, a hlavne, či je dostatočne veľký pre výstavbu predmetnej garáţe, OZ 

       presunulo túto ţiadosť na budúce svoje zasadnutie. Stavebná komisia má dovtedy 

       preveriť moţnosť vyhovenia tejto ţiadosti. 

 

 

18.  Rôzne 

 

            Poslankyňa, Mgr. Mária Belková, upozornila na havarijný stav strechy na garáţach pri 

       Zdravotnom stredisku Štiavnik. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie opravu strechy 

       na garáţach v nevyhnutnej miere. 
 

            Poslanec, Peter Vároš, sa zaujímal v akom štádiu je výkop pri autobusovej zastávke 

      oproti Základnej škole Štiavnik. Starosta informoval prítomných o prácach, ktoré bolo  

      nutné zrealizovať k sfunkčneniu kanála, ktorý vedie popod hlavnú cestu pri ZŠ Štiavnik. 
 

           Poslanec, Vlastimil Červenec, sa informoval, kedy bude aj v našej obci poskytovaná 
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       humanitárna potravinová pomoc pre sociálne slabších obyvateľov obce. Starosta – je 

       prisľúbené, ţe ju privezú do našej obce o dva týţdne, tzn. najneskôr do polovice 

       decembra 2011. Niektorí poslanci sa ponúkli, ţe najmä starším občanom, ktorí sú sami 

       a bývajú ďalej od centra obce, ţe im túto pomoc rozvezú. Starosta im prisľúbil, ţe im 

       pošle zoznamy ţiadateľov a jednotliví poslanci sa prihlásia, ktorým občanom pomoc 

       rozvezú. 
 

           Poslanec, Ing. Štefan Buchtínec, sa zaujímal ako obec rieši príspevok na stravu 

      dôchodcom z našej obce. Starosta upozornil, ţe obec môţe prispieť iba tým, čo sa stravujú 

      v obci. Prispievať na stravu inému poskytovateľovi, by obec mohla iba v prípade, ţe 

      v obci nie je moţnosť si objednať teplý obed. To v skutočnosti je moţné a to cez školskú 

      kuchyňu. Obec pripraví na 1. zasadnutie OZ v r. 2012 návrh VZN o príspevku na stravu.  
 

           Poslanec, Ing. Štefan Buchtínec, ešte upozornil, ţe na internete pri prebiehajúcich  

      verejných obstarávaniach nie sú uvedené informácie do kedy sa môţu uchádzači prihlásiť, 

      a taktieţ tam chýbajú súťaţné podmienky. Starosta ho informoval, ţe všetky tieto údaje sú 

      zverejnené vo Vestníku pre verejné obstarávanie, kde si ich môţe uchádzač pozrieť. 

   

 

20. Záver 

 

   Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a 8. riadne zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Štiavniku ukončil. 

 

 

 

V Štiavniku, 25.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Edita Mištriková                                          –––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                         Ing. Štefan Vároš 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Štefan Buchtínec    ............................... 

                                        Vlastimil Červenec        ...............................  
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U Z N E S E N I A 
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Štiavnik, 

konaného dňa 25. 11. 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 27/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1.    s c h v a ľ u j e 

  

     a) za zapisovateľku:   Mgr. Editu Mištrikovú 

     b)za overovateľov zápisnice:  Ing. Štefana Buchtinca 

                                                     Vlastimila Červeneca 

 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:      9: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 
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Uznesenie č. 28/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
 

1.  s c h v a ľ u j e 
 

program 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Štiavnik: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie inventarizačných komisií pre rok 2011 

6. Schválenie opravy miestnych komunikácii v častiach obce: Osmajovce, Lúčky, Ondrovce, 

Zingerov dom – Jánošík, Damaškovce, Fojtovci, cesta od Zingerovho domu smerom na 

roľnícke druţstvo, ulica oproti cintorínu 

7. Schválenie prác naviac na projekte: Lávka cez Štiavnický potok pri Zdravotnom 

stredisku“ 

8. Schválenie realizácie projektu bezpečnostnej situácie v centre obce: „Parkoviská 

a spevnené plochy v centre obce Štiavnik.“ 

9. Schválenie projektu výstavby novej bytovky 

10. Informácia o pridelení bytov v mesiaci november 2011 

11. Informácia Ing. Jozefa Chlebinu ku kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórky obce 

v Pálenici Štiavnik, s.r.o. 

12. Schválenie spracovania projektu na prestavbu garáţí na hasičskú zbrojnicu 

13. Schválenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva 

14. Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce 

15. Rozpočtové opatrenie obce č. 2  

16. Informácia o vianočných trhov v obci 

17. Ţiadosti občanov 

18. Rôzne 

 19. Záver 

 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:      9: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 
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Uznesenie č. 29/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
 

1.   s c h v a ľ u j e 
 

zloženie inventarizačných komisií pre: 
 

a) knižnicu:                  Bc. Ľudmila Palková, Marta Fajbíková, Helena Šípková 

b) požiarnu zbrojnicu: Vlastimil Červenec, Juraj Machciník, Mária Stopková 

c) dom smútku:           Štefan Kušan, Vlastimil Červenec, Mária Stopková 

d) dom sociálnych služieb: Mgr. Janka Pobijáková, Mária Mikolášiková, Mgr. E. Mištriková  

e) sklad civilnej ochrany:   Ing. Štefan Vároš, Juraj Machciník, Mgr. Kamila Peňáková 

f) obecný úrad:             Mária Králiková, Kamila Šutarová, Mgr. Kamila Peňáková 

e) hlavná inventarizačná komisia: Mária Králiková, Bc. Jozef Glonek, Mgr. Edita Mištriková  

f) pre inventarizáciu účtov: Mária Králiková, Ing. Štefan Vároš, Jozefa Šípková 

                                             Mgr. Mária Belková 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 

ZA:      9: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 30/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
 

1.     s c h v a ľ u j e   
 

opravy - zaasfaltovanie miestnych komunikácii v častiach obce: Osmajovce, Lúčky, 

Ondrovce, Zingerov dom – Jánošík, Damaškovce, Fojtovci, cesta od Zingerovho domu 

smerom na roľnícke druţstvo, ulica oproti cintorínu. 

 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 

ZA:      9: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 
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Uznesenie č. 31/2011 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1.     s c h v a ľ u j e 

 

práce naviac na projekte: „Lávka cez Štiavnický potok pri Zdravotnom stredisku.“ 

celkovo v objeme 4169  € bez DPH. 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:        6:       Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Vlastimil Červenec,  

                        Bc. František Harciník, Peter Vároš. 

PROTI:  0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 3: Ing. Štefan Buchtínec, Štefan Fajbík a Ján Pobiak  

 

 

 

Uznesenie č. 32/2011 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1.     s c h v a ľ u j e 

 

Realizáciu projektu bezpečnostnej situácie v centre obce: „Parkoviská a spevnené plochy 

v centre obce Štiavnik.“ 

 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:      9:  Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                 Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 
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Uznesenie č. 33/2011 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1.     n e s c h v a ľ u j e 

 

projekt výstavby  bytového domu  pri Zdravotnom stredisku Štiavnik. 

 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:      4:        Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Bc. František Harciník, Peter Vároš. 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 5 : Jozef Bavlna, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil Červenec, 

                                                          Štefan Fajbík a Ján Pobiak 

 

 

 

2. s c h v a ľ u j e 

 

výstavbu bytového domu na Pažitiach, pri súčasnom bytovom dome Štiavnik 1340. 

 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:      9: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 
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Uznesenie č. 34/2011 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1. s c h v a ľ u j e 

 

spracovanie projektu na prestavbu garáží pri Domove dôchodcov na hasičskú zbrojnicu. 

 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:      9:   Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                  Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 35/2011 
     

 

  Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku    

 

1. s c h v a ľ u j e: 

 

a) koncoročnú odmenu pre každého poslanca OZ vo výške 200 € v čistom 

b) odmenu poslanca za prácu pri vyhodnocovaní verejných súťaží, a to 10  €/h v čistom.   

 

      

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:      9: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 
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Uznesenie č. 36/2011 
 

 

       

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1. s c h v a ľ u j e 

 

zmenu rozpočtu obce - rozpočtovým opatreniam č. 2  podľa predloţeného návrhu.  

(príloha č. 4) 

 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:      9: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 37/2011 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

       1.     s c h v a ľ u j e 

 

zakúpenie 10 ks vianočnej svetelnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia a zakúpenie 

svetelnej výzdoby na vianočný obecný stromček.  
 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:       9: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                 Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 
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Uznesenie č. 38/2011 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

       1.     s c h v a ľ u j e 

 

poskytnutie jednorazového nenávratného finančného príspevku vo výške 300 € pre pani 

Máriu Franekovú, bytom Štiavnik 333. 

 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:       8: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                 Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 1:Vlastimil Červenec 

 

 

 

 

Uznesenie č. 39/2011 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

       1.     s c h v a ľ u j e 

 

poskytnutie jednorazového nenávratného finančného príspevku vo výške 300 € pre pána 

Jozefa Rezáka, bytom Štiavnik 638. 

 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:       9: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                 Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 
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Uznesenie č. 40/2011 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

       1.     s c h v a ľ u j e 

 

aby starosta obce oslovil firmu, ktorá by zanalyzovala tepelné straty v bytovom dome 

Štiavnik 1340.  
 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:       9: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                 Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 41/2011 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

       1.     n e s c h v a ľ u j e 

 

finančný príspevok pre dcéru pani Ľudmily Pláňavskej, bytom Štiavnik 1331, na zakúpenie 

hoboja. 
 

 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 
 

ZA:          4:                          Jozef Bavlna, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Peter Vároš 

PROTI:    0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 5 :  Ing. Štefan Buchtínec, Štefan Bočinec, 

                                                          Mgr. Mária Belková, Vlastimil Červenec, Ján Pobiak 
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Uznesenie č. 42/2011 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

       1.     s c h v a ľ u j e    osadenie cestného zrkadla na miestnej komunikácii pri  

                                           Jaroslavovi Kubicovi, bytom Štiavnik 675.  
 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 

ZA:       7:          Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Štefan Fajbík,  

                          Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 2:   Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil Červenec 

 

 

 

Uznesenie č. 43/2011 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1. s c h v a ľ u j e      prenájom obecného pozemku pod dvojgaráž  

                                      pre Františka Rezáka, bytom Štiavnik 1276.  
 

PRÍTOMNÍ poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik:   

Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil 

Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš. 

 

HLASOVANIE: 

ZA:       9: Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Štefan Bočinec, Ing. Štefan Buchtínec,  

                 Vlastimil Červenec, Štefan Fajbík, Bc. František Harciník, Ján Pobiak, Peter Vároš 

PROTI: 0 

ZDRŢALI SA HLASOVANIA: 0 

 

 

 

V Štiavniku, 25.11.2011 

 

Zapísala: Mgr. Edita Mištriková 

 

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

                                                                                                            Ing. Štefan Vároš 

                                                                                                               starosta obce 

 

Overovatelia:  Ing. Štefan Buchtínec: ...................................... 

                        Vlastimil Červenec      ...................................... 



                    Rozpočtové opatrenie č. 2, upravujúce rozpočet obce Štiavnik na rok 2011

                 prijaté Uznesením Obecného zastupiteľstva Štiavnik č. 08/2011 dňa 25.11.2011

Príjmová časť rozpočtu obce

Por.          Pred úpravou Úprava rozpočt. opatr.   Rozpočet po úprave

č. položkapodpoložkaNázov rozpočtovej položky v € v € v € Poznámka

zmeny BP KP FO BP KP FO BP KP FO

Bežné príjmy:

10. 292 .019 Príjmy z refundácie nákladov 111030 -42862 68168 presunúť do položky RK 312001

11. 312 .001 aktivačné práce 17020 42862 59882 z položky RK 292019

Kapitálové príjmy:

12. 233 .001 Predaj bytov 73914 -60549 0 13365 4 byty zostali vo vlastníctve obce

13. 223 .001 Predaj pozemkov 5760 0 5760

SPOLU 128050 73914 0 -54789 0 128050 19125

Vysvetlivky: BP - bežné príjmy , KP - kapitálové príjmy , FO - finančné operácie

Výdavková časť rozpočtu obce

Por. Progr.          Pred úpravou Úprava rozpočt. opatr.   Rozpočet po úprave

č. podprogram,. Názov rozpočtovej položky v € v € v € Poznámka

zmeny prvok BV KV FO BV KV FO    BV KV FO

14. 1 2 Činnosť volených orgánov obce 6300 2300 10250

15. 1 3 2 Vzdelávanie zamestnancov 500 500 1000 0

16. 4 1 Správa a údržba komunikácii 6000 40000 42000 6000 82000 Uznesenie OZ č. 30/2011

17. 6 1 1 Verejné priestranstvá (aktivační)25501 6450 47999 73500 6450 aktivační, zamestnanci cez ÚP

18. 9 3 Základná škola 646589 1124000 44364 646589 1168364 telocvičňa 12038, ZŠ Hastra 32326

0 0

0 0

0 0

0 0

SPOLU 684890 1170450 50799 86364 0 737339 1256814

Vysvetlivky: BV - bežné výdavky , KV - kapitálové výdavky , FO - finančné operácie

Ing. Štefan Vároš

starosta obce
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