Obecný úrad v Štiavniku

ZÁPISNICA
z 02. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 17.01.2012

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Jozef Bavlna, Mgr. Mária Belková, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil
Červenec, Bc. Jozef Glonek, Bc. František Harciník, Mgr. Peter Hujo, Ján Pobiak,
Peter Vároš.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva: ospravedlnený bol Štefan Fajbík,
Ostatní prítomní:

P R O G R A M Z A S A D N U T I A:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný
program ŽP s názvom „Protipovodňové opatrenia v obci Štiavnik, okres Bytča“.
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti.
Financovanie projektu vo výške 5%z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Spôsob financovania projektu.
Prenájom 4. poschodia bytového domu súpis.č. 1070 na pozemku parc.č. KNC
4048/5 v kat. úz. Štiavnik, z dôvodu výstavby 4 bytových jednotiek.
Vyhodnotenie čerpania grantov.
Pridelenie finančných prostriedkov organizáciám v obci na podporu ich činnosti .
Vysporiadanie záväzku obce voči dodávateľovi stavby „ Rekonštrukcia ústredného
kúrenia v ZŠ Štiavnik“.
Záver.
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1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku otvoril starosta obce Ing. Štefan Vároš .
Privítal prítomných poslancov a oznámil, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9
poslancov, teda 2. mimoriadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení je uznášania schopné.
Jeden poslanec bol ospravedlnený, dostaví sa počas zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Štefan Vároš určil zapisovateľku Kamilu Šutarovú a za overovateľov
zápisnice navrhol Bc. Františka Harciníka a Mgr. Petra Huju.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s ch v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú
a overovateľov zápisnice Bc. Františka Harciníka a Mgr. Petra Huju.
Hlasovanie: za - 9 , proti - 0 zdržali sa - 0

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia OZ a navrhol aby bol doplnený
o nasledovné body:
- Súhlas na prenájom 4. poschodia bytového domu súpis.č. 1070 na pozemku parc.č. 4048/5
v kat. úz. Štiavnik, z dôvodu výstavby 4 bytových jednotiek.
- Vyhodnotenie čerpania grantov.
- Pridelenie finančných prostriedkov organizáciám v obci na podporu ich činnosti .
- Vysporiadanie záväzku obce voči dodávateľovi stavby „ rekonštrukcia ústredného kúrenia
v ZŠ Štiavnik“.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s ch v á l i l o program 2. mimoriadneho zasadnutia
OZ :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný
program ŽP s názvom „Protipovodňové opatrenia v obci Štiavnik, okres Bytča“.
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti.
Financovanie projektu vo výške 5%z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Spôsob financovania projektu.
Prenájom 4. poschodia bytového domu súpis.č. 1070 na pozemku parc.č. KNC
4048/5 v kat. úz. Štiavnik, z dôvodu výstavby 4 bytových jednotiek.
Vyhodnotenie čerpania grantov.
Pridelenie finančných prostriedkov organizáciám v obci na podporu ich činnosti .
Vysporiadanie záväzku obce voči dodávateľovi stavby „ rekonštrukcia ústredného
kúrenia v ZŠ Štiavnik“.
Záver.
Hlasovanie: za - 9 , proti - 0 zdržali sa - 0
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4.

Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok

V súlade s už schválenou akciou obce Protipovodňové opatrenia na vybraných vodných
tokoch v Obci Štiavnik, bola spracovaná projektová dokumentácia s rozpočtom realizačných
prác v sume 2,93 mil. eur. Pre obec je to veľmi vysoká suma, preto starosta obce navrhol
vybrať najnebezpečnejšie potoky do prvého kola a to: Višňové, Botčincovce a Malinné, kde
by sa rekonštruovala aj požiarna nádrž s rozpočtom 1 478 179, 19 eur so spoluúčasťou obce
5% čo predstavuje 73 908,96 eur.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s ch v á l i l o :
c/ predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program ŽP
s názvom „Protipovodňové opatrenia v obci Štiavnik, okres Bytča“, ktorý je
realizovaný obcou Štiavnik.
1. Výška celkových výdavkov na projekt je 1 478 179,19 eur
2. Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 1 478 179,19 eur
e/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
f/ Financovanie projektu vo výške 5%z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške 73 908,96 eur.
g/ Spôsob financovania projektu prostredníctvom vlastných zdrojov.
Hlasovanie:

5.

za - 10 , proti - 0 zdržali sa - 0

Prenájom 4. poschodia v bytovom dome 1070

Na úvod starosta obce pripomenul, že rozostavané byty v uvedenom bytovom dome sa
obchodnou verejnou súťažou nepodarilo odpredať a v tomto stave sa asi ani nepodarí. Preto
by sa mali dostavať. Jedným z riešení by bolo prenajatie 4. poschodia investorovi , ktorý
stavbu dokončí . Investor by bol potom vyplatený z prostriedkov ŠFRB, no podmienkou je ,
že musia byť minimálne 4 byty. Ak by sa dokončené byty nepodarilo odpredať, využili by sa
na prenájom.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s ch v á l i l o prenájom 4. poschodia v bytovom
dome s.č. 1070 investorovi, na výstavbu 4 bytových jednotiek.
Hlasovanie:

6.

za - 10 , proti - 0 zdržali sa - 0

Vyhodnotenie čerpania grantov

Poslankyňa Mgr. Belková oboznámila členov obecného zastupiteľstva so stavom
vyhodnotenia čerpania grantov za rok 2011. Konštatovala, že jednotlivé zložky nerealizujú
predkladanie vyúčtovania v súlade s platným VZN , čo bude musieť v roku 2012 dôsledne
vyžadovať. Starosta obce navrhol, aby hlavná kontrolórka obce im ujasnila postup
jednoduchého účtovníctva, aby vyúčtovanie bolo jednotné.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie vyhodnotenie čerpania grantov
za rok 2011.
Hlasovanie: za - 10 , proti - 0 zdržali sa - 0
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7. Schválenie grantov
Mgr. Belková predložila prítomným poslancom požiadavky jednotlivých organizácií
v obci Štiavnik aj s plánom čerpania finančných prostriedkov na rok 2012. Na základe
reálnych a odôvodnených požiadaviek sa poslanci postupne vyjadrili ku každej organizácii
a pridelili jej finančné prostriedky nasledovne:
ŠK Štiavnik - 12 000,- eur
DPZ - 1 500,- eur
FS Štiavničan - 2 000,- eur
Jednota dôchodcov - 1 200,- eur
MŠ - ZRPŠ - 545,- eur
ZŤP - 300,- eur
Únia žien - 150,- eur
Spolok rezbárov - 620,- eur
Futsalový zväz - 300,- eur
FS Javorníček - 300,- eur
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s ch v á l i l o pridelenie finančných prostriedkov na
podporu činnosti organizácií v obci .
Hlasovanie: za - 10 , proti - 0 zdržali sa - 0

8. Vysporiadanie záväzku obce voči dodávateľovi.
Starosta obce uviedol, že v rámci rekonštrukcie Základnej školy v Štiavniku, bola na
základe ústnej objednávky predchádzajúceho starostu obce, bez zmluvy a verejného
obstarávania prác, zrealizovaná rekonštrukcia ústredného kúrenia v cene 63 960,- eur.
Ďalej uviedol, že podľa stanoviska JUDr. Emila Hadbábneho je pre obec výhodnejšie vzťahy
s dodávateľom vysporiadať - viť príloha stanovisko.
Zároveň treba uviesť, že dielo je v užívaní ZŠ neskolaudované. Po odsúhlasení usporiadania
vzťahov s dodávateľom, starosta obce rozbehne proces preberania diela a jeho legalizácie tak,
aby boli zabezpečené aj záručné podmienky na dielo.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s ch v á l i l o vysporiadanie záväzku obce voči
dodávateľovi stavby „ Rekonštrukcia ústredného kúrenia v ZŠ Štiavnik“ a zaplatiť mu
sumu 63 960,- eur.
Hlasovanie: za - 9 , proti - 0 zdržal sa - 1
V Štiavniku, 17.01.2012
Zapísala: Kamila Šutarová

..........................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Bc. František Harciník
Mgr. Peter Hujo

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