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O b e c n ý   ú r a d   v   Š t i a v n i k u                      

 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z  10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  
konaného dňa 04.04. 2012   

 
 
 
 
Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 
Jozef Bavlna,  Mgr. Mária Belková,  Botčínec Štefan,  Ing. Štefan Buchtínec,  Vlastimil 
Červenec,  Bc. Jozef Glonek,  Mgr. Peter Hujo,  Ján Pobiak,   
Peter  Vároš. 
 
Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:  
Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:  Bc. František Harciník,  Ing. Štefan 
Buchtinec - dostavil sa počas 4. bodu programu. 
Ostatní prítomní:   
 
      
P R O G R A M   Z A S A D N U T I A: 
 

1. Otvorenie zasadnutia OZ.  
2. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
3. Schválenie  programu zasadnutia OZ. 
4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
5. Prezentácia výstavby čerpacej stanice.  
6. Prehodnotenie platu starostu obce. 
7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.  
8. VZN o dotáciách na mzdy a prevádzku MŠ, školskej jedálne a CVČ. 
9. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na MŠ, škols. jedáleň . 
10. ČOV - prevádzkovanie verejnej kanalizácie.  
11. Oprava ciest - dokončiť odsúhlasené 

                     -  súhlas na opravy ďalších. 
      12.  Bezodplatný prevod majetku. 
      13.  Informácia o neplatičoch  -  byty 
                                                       -  TKO 
                                                       -  žiadatelia o odpustenie TKO.   
      14.  Schválenie veliteľa DHZ . 
      15.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 
      16.  Voľba členov školskej rady za obec. 
      17.  Výzva na plnenie zo Zmluvy o uskutočnení stavebných prác - informácia 
      18.  Odpredaj obecného pozemku za pozemok na bývalom RD 
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      19.  Verejné osvetlenie - informácia. 
      20.  Poplatky za vývoz TKO -  informácia. 
      21.  Žiadosti občanov. 

22.  Rôzne. 
23.  Záver.     

 
 

 
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 10. riadne  zasadnutie  OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení je uznášania schopné. Jeden poslanec sa dostavil počas zasadnutia OZ. 
 
 
 

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
 

     Starosta obce Ing. Štefan Vároš určil zapisovateľku Kamilu Šutarovú a za overovateľov 
zápisnice navrhol  Štefana Fajbíka a Petra Vároša. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   zapisovateľku Kamilu Šutarovú a  
overovateľov zápisnice Štefana Fajbíka a Petra Vároša. 
Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 
 
 

3.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
     Starosta obce predniesol návrh programu 10. riadneho zasadnutia OZ  a vyzval prítomných 
poslancov aby ho doplnili.  
Poslankyňa Mgr. Mária Belková navrhla doplniť bod programu o zmenu zapisovateľky 
finančnej komisie. 
Nakoľko program už nikto z poslancov ďalej nedoplnil, starosta dal hlasovať o jeho 
schválení. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  doplnený program 10. riadneho zasadnutia 
OZ . 
Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 
      1.   Otvorenie zasadnutia OZ.  

2. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 
3.   Schválenie  programu zasadnutia OZ. 
4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
5. Prezentácia výstavby čerpacej stanice.  
6. Prehodnotenie platu starostu obce. 
7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.  
8. VZN o dotáciách na mzdy a prevádzku MŠ, školskej jedálne a CVČ. 
9. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na MŠ, škols. jedáleň . 
10. ČOV - prevádzkovanie verejnej kanalizácie.  
11. Oprava ciest - dokončiť odsúhlasené 
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                     -  súhlas na opravy ďalších. 
      12.  Bezodplatný prevod majetku. 
      13.  Informácia o neplatičoch  -  byty 
                                                       -  TKO 
                                                       -  žiadatelia o odpustenie TKO.   
      14.  Schválenie veliteľa DHZ . 
      15.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 
      16.  Voľba členov školskej rady za obec. 
      17.  Výzva na plnenie zo Zmluvy o uskutočnení stavebných prác - informácia 
      18.  Odpredaj obecného pozemku za pozemok na bývalom RD 
      19.  Verejné osvetlenie - informácia. 
      20.  Poplatky za vývoz TKO -  informácia. 
      21.  Žiadosti občanov. 

22.  Zmena zapisovateľky finančnej komisie. 
23.  Rôzne. 
24.  Záver.     

 
 
 

4.    Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí   
 
Starosta obce  podal informáciu o plnení uznesení z 9. riadneho a 2. mimoriadneho zasadnutia 
OZ nasledovne: 
9. riadne zasadnutie OZ    
1.  Schválenie projektu výstavby bytového domu pri zdravotnom stredisku: 
     -  spracovávajú sa projekty budovy  
     -  beží proces   a/  presťahovania kotolne  do budovy zdravotného strediska 
                              b/ povolenia na asanáciu kotolne. 
2.  Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly v Pálenici -  stiahnutá z internetovej  
     stránky obce. 
3.  Rôzne :  Schválenie veliteľa DHZ  -  bude riešené na tomto zasadnutí OZ. 
                   Kontajner Botčíncovce -  splnené. 
                   Časový plán zasadnutí OZ na rok 2012 -  1 x za 3 mesiace. 
                   Osvetlenie pri lávke -  splnené. 
                   Doplnenie finančnej komisie o ďalších členov -  predseda komisie zatiaľ 
                    nepožaduje. 
 2. mimoriadne zasadnutie OZ  
  1.  Schválenie ŽNFP - protipovodňové opatrenia -  bola odoslaná žiadosť, pribežne  
       dopĺňame  požadované doklady, chýba nám stavebné povolenie.     
 2.   Prenájom 4. Poschodia v bytovom dome 1070  
        -  boli dokončené projekty 4. poschodia,       
        -  prebieha proces zmeny stavby pred dokončením, 
        -  po veľkonočných sviatkoch sa začne s prácami. 
3.   Vysporiadanie záväzku na ústredné kúrenie v základnej škole  - bola zaplatená prvá  
      splátka vo výške 27.753,- €. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení 
jednotlivých bodov uznesení z 9. riadneho a 2. mimoriadneho zasadnutia OZ. 
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
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     5.  Prezentácia výstavby čerpacej stanice 
 
Zasadnutia OZ sa zúčastnili  konatelia dvoch spoločností  a  to: 
1./  TRADE s.r.o., Slovenských partizánov, Pov. Bystrica     
 2./  AL s.r.o, Hlinická cesta, Bytča,  
ktorí  postupne oboznámili  poslancov so svojimi zámermi umiestnenia čerpacej stanice 
pohonných hmôt v našej obci na pozemku parc č. KNC 1738 /oproti Zingerovmu domu/, 
pričom každý z nich za svoju spoločnosť prezentoval dôvod zámeru a plány do budúcna.  

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie prezentáciu zástupcov spoločností:  
1./  TRADE s.r.o., Slovenských partizánov, Pov. Bystrica     
 2./ AL s.r.o, Hlinická cesta, Bytča   
o zámeroch výstavby čerpacej stanice pohonných hmôt v našej obci na pozemku parc.č. KNC 
1738.  
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 
 
 
     6.  Prerokovanie platu starostu obce 

 
Starosta odovzdal vedenie schôdze zástupcovi starostu Bc. Jozefovi Glonekovi. 
Predsedkyňa finančnej komisie Mgr. Mária Belková oboznámila prítomných poslancov s tým, 
že plat starostu obce sa každý rok upravuje na základe  ustanovenej sumy všeobecného 
vymeriavacieho základu pracovníka v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny 
rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov, z čoho vzniká vymeriavací základ, ktorý  môžu 
poslanci zvýšiť až o 70% .   
Finančná komisia v zložení: Mgr. Mária Belková, Ing. Štefan Buchtínec, Vlastimil Červenec 
a Mgr. Edita Mištriková, ktorá zasadala dňa 26.03.2012,  navrhla  plat starostu obce vo výške 
2400,- €  mesačne. 
 

1. Návrh  Mgr. Márie Belkovej za finančnú komisiu:  plat starostu obce vo výške 2400,- 
€ mesačne. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  n e s ch v á l i l o  plat starostu obce vo výške 2400,- € 
mesačne . 
Hlasovanie:    za - 3,  proti - 0,   zdržali sa  - 7 

 
2. Návrh  poslanca Jozefa Gloneka aby sa hlasovalo aj o doterajšom plate t.j. o sume 

2200,- € mesačne. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  plat starostu obce vo výške 2200,- € 
mesačne . 
Hlasovanie:    za - 7,  proti - 0,   zdržali sa  - 3 

 
 
 

     7.  Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu. 
 
Starosta obce prevzal vedenie schôdze  a vysvetlil poslancom, že uvedená komisia musí byť 
zriadená na to aby prevzala oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov starostom 
a majetkové  priznanie vedúceho zamestnanca. Aby sa nemusela voliť nová komisia, starosta 
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navrhol pre tento účel využiť finančnú komisiu, pričom by sa musela premenovať na finančnú 
komisiu a komisiu na ochranu verejného záujmu.    
 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o     
a/   komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení  : 
            predseda komisie:  Mgr. Mária Belková, 
            členovia komisie:   Vlastimil Červenec,  Ing. Štefan Buchtínec, Mgr. Edita Mištriková 
b/   zmenu názvu finančnej komisie na:   

„ Finančná komisia a komisia na ochranu verejného záujmu.“ 
Hlasovanie:    za - 7,  proti - 0,   zdržali sa  - 3 
 
 
 
 8.  VZN č. 1/2012  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských  
      zariadení so sídlom na území Obce Štiavnik 

 
9.   VZN č. 2/2012  o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom  
      zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik 

 
Mgr. Mištriková prezentovala návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ ,  
školskej jedálne a centra voľného času v našej obci  a návrh VZN č. 2/2012  o určení výšky 
príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Štiavnik. 
 Upozornila na body,  v ktorých nastali zmeny oproti VZN pre rok 2011 a vysvetlila z akých 
hodnôt pri tvorbe VZN na rok 2012 vychádzala. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o   VZN č. 1/2012  o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa  MŠ a  školských zariadení so sídlom na území Obce Štiavnik. 
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o   VZN č. 2/2012  o určení výšky príspevku 
za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik. 
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 
 

10.  Verejná kanalizácia a ČOV 
 
Starosta obce informoval prítomných poslancov o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 
a čističke odpadových vôd a o tom, že  verejnú kanalizáciu môže prevádzkovať iba spôsobilá 
osoba.  Je potrebné nastaviť legislatívu. Firma, ktorá má o to záujem, má s touto 
problematikou dobré skúsenosti, nakoľko zastrešuje už 10 obcí. Je potrebné opraviť čističku, 
identifikovať užívateľov kanalizácie, spracovať VZN a vyrubiť poplatok za odpadové vody. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie informáciu starostu obce o ČOV a  
prevádzkovaní verejnej kanalizácie. 
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 
 
 

11.   Oprava ciest 
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Starosta obce informoval poslancov o plánoch na opravy obecných ciest: 
1./  už odsúhlasené  -  950 m - Osmajovce 
                                              -  Ondrovce 
                                              -  pri cintoríne 
                                              -  ulica pri Belkovcoch 
                                             -   Fojtovce 
                                              -  Družstevná 
 -  návrh na opravy ďalších v r. 2012 - pred  bytovým domom 1070 
                                                           -  okolo Jozefa Gloneka až  Potôček                                 
                                                           -  okolo Františka Pobijaka   
                                                           -  Blažko 
                                                           -  okolo Ferdinanda Červenca 
                                                           -  Višňové 
                                                           -   Botčíncovce 
                                                           -   okolo Františka Palku 
                                                           -   Pavlíčkovce 
 
Starosta obce navrhol, aby stavebná komisia posúdila stav ciest na tvare miesta a určila 
priority na rok 2012. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie informáciu starostu obce o opravách 
obecných komunikácií. 
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 
 

12.  Bezodplatný prevod majetku 
 

Starosta obce informoval, že z Ministerstva obrany SR je možné získať prebytočný majetok 
bezodplatne  na využitie obce. Obhliadkou doteraz vybral majetok na dve zmluvy, z toho 
jedna  je v schvaľovacom procese a druhá sa pripravuje na Ministerstve obrany.  
Po prevzatí príslušného daru bude treba vykonať defektáciu a rozpočet na prípadné opravy. 
V prípade, že oprava nebude rentabilná, majetok z daru by sa zámennou zmluvou zamenil za 
to, čo obec potrebuje  ako napr. traktor, zberný voz a pod.  O tejto možnosti vyžiadal 
stanovisko JUDr. Hadbábnej,  ktoré  je  prílohou tejto zápisnice.   

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  bezodplatný prevod prebytočného majetku 
z MO SR na obec. 
Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 
 

13.  Informácia o neplatičoch 
 

Starosta obce informoval členov OZ o jednotlivých skupinách neplatičov a to: 
-   za byty  
-   za vývoz tuhého komunálneho odpadu 
a o žiadateľoch  o odpustenie  dane z nehnuteľností  a poplatku za TKO. 
Pri tomto bode starosta pripomenul, že sa jedná hlavne o neplatičov, ktorí sú v hmotnej núdzi, 
preto nie je možné nedoplatok vymáhať zrážkami. V prípade, že neplatiči svoj dlh 
nevyrovnajú, obec bude nútená ho vymáhať cestou exekútora. 
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K žiadostiam o odpustenie daní vysvetlil, že obec by musela odpustenie  zapracovať do VZN  
všeobecne pre všetkých občanov ZŤP, čo si obec pri vysokých doplatkoch za vývoz  TKO 
nemôže dovoliť. Starosta obce môže v ojedinelých prípadoch urobiť výnimku na odstránenie 
tvrdosti zákona, no občan by musel predložiť, že zaplatením dane alebo poplatku  by bol jeho 
život v ohrození.  

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie informáciu starostu obce 
o neplatičoch na nájomnom za byty,  za vývoz TKO a o žiadostiach občanov ZŤP 
o odpustenie dane z nehnuteľností a poplatku za TKO. 
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 
 
 

14.  Schválenie veliteľa DHZ 
 
  Podľa  zákona č. 314/2001 Zb., § 33, ods. 5), veliteľa obecného hasičského zboru vymenúva 
a odvoláva obec po schválení okresným riaditeľom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany. Na výročnej členskej schôdzi DHZ Štiavnik, zo dňa 20.11.2011 bol na funkciu 
predsedu DHZ  navrhnutý  Vlastimil Červenec ml.  

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  Vlastimila Červenca ml., bytom Štiavnik 
200  za veliteľa DHZ v Štiavniku. 
Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 
 

15.  Správa o kontrolnej činnosti HK obce 
 
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jozefíny Šípkovej za rok 2011 
prezentovala Mgr. Mištriková, ku ktorej poslanci OZ nemali žiadne pripomienky. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  správu o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce za rok 2011. 
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 
 
 

16.  Voľba členov školskej rady  
 
Obec ako zriaďovateľ by mala mať v školskej rade zastúpených 4 členov za obec 
nominovaných OZ.  Nakoľko súčasní členovia OR okrem Ing. Štefana Buchtínca nie sú už 
poslanci, ani zástupcovia obce, starosta informoval, že OR ich navrhla odvolať a schváliť 
nových členov. Preto vyzval prítomných poslancov,  kto má o uvedenú funkciu záujem. 
Nakoľko  sa nikto neprihlásil, dal hlasovať o návrhu Obecnej rady, ktorá  navrhla Ing. Štefana 
Vároša, Bc. Jozefa Gloneka a Mgr. Petra Huju. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  o d v o l a l o  členov školskej rady za obec  a to:  
Petra Jánošíka, Ing. Jozefa Chlebinu a Ing. Štefana Pucku. 
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  nových členov školskej rady za obec  a to:  
Ing. Štefana Vároša, Bc. Jozefa Gloneka a Mgr. Petra Huju. 
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Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 
 
 
 
 

17.    Výzva na plnenie zmluvy 
 
Starosta obce prezentoval výzvu Advokátskej kancelárie JUDr. Karola Porubčina so sídlom 
Pov. Bystrica,  na plnenie zo zmluvy medzi obcou Štiavnik a zhotoviteľom Ing. Ladislavom 
Prošekom o uskutočnení prác na domove dôchodcov  v sume 36.704,20 €  bez DPH  / t.j. 
44.045,04 €  s DPH /. Starosta k uvedenej výzve upozornil na skutočnosť, že je možné,  že 
obec sa pre nezrovnalosti vo vykonaných prácach dostane do súdneho sporu. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie   výzvu Advokátskej kancelárie 
JUDr. Karola Porubčina so sídlom Pov. Bystrica,  na plnenie zo zmluvy medzi obcou Štiavnik 
a zhotoviteľom Ing. Ladislavom Prošekom o uskutočnení prác na domove dôchodcov  
a informáciu starostu obce o možnosti, že spor bude riešený súdnou cestou. 
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 
 
 

18.   Odpredaj obecného pozemku 
 
Starosta obce informoval poslancov, že v rámci usporadúvania pozemkov na bývalom 
roľníckom družstve z dôvodu výstavby garáží a zberného dvora na TKO, bola oslovená pani  
Johana Mištríková, bytom Štiavnik 189 o odpredaj vlastníckeho podielu  v pozemku o ktorý 
má obec záujem. V minulosti pani Mištríková žiadala o odkúpenie obecného pozemku parc.č. 
KNC 4128/4 o výmere 42 m2, ktorý susedí s jej pozemkom, no nebolo jej vyhovené.  Na 
základe dohovoru súhlasí s odpredajom svojho vlastníckeho podielu v pozemku, ktorý obec 
vysporadúva,  za  pozemok, ktorý ona žiada od obce. Problémom však je, že  o odkúpenie 
uvedeného  obecného pozemku požiadala aj pani Margita Popelková, bytom Štiavnik 186 
z dôvodu umiestnenia vodného zdroja. 
K  žiadostiam sa vyjadril poslanec Vlastimil Červenec, ktorý konštatoval, že by nebolo 
správne pozemky popri miestnej komunikácii odpredávať, lebo miestna komunikácia je úzka 
a občania čo tam bývajú, by mali problém dostať sa s traktorom alebo väčším autom do 
svojho dvora.  

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  n e s c h v a l i l o  odpredaj obecného pozemku parc. č. 
KNC 4128/4  pre Johanu Mištríkovú, bytom Štiavnik 189. 
Hlasovanie:    za - 0,  proti - 0,   zdržali sa  - 10 
 
 
 

19.    Verejné osvetlenie 
 
Starosta obce vyzval poslanca Vlastimila Červenca, aby prezentoval projekt na verejné 
osvetlenie, ktorý je potrebné doplniť o požadované doklady, aby sa mohlo pokračovať 
v predloženej žiadosti.  Vlastimil Červenec zdôraznil nutnosť pokračovať v projekte, nakoľko 
VO je v havarijnom stave, lebo máme staré neúčinné zariadenie. Vynakladáme vysoké 
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finančné prostriedky na energie, preto je potrebné komplexné osvetlenie, kde bude až 30% 
úspora. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  informáciu starostu obce o verejnom 
osvetlení a súhlasí v pokračovaní podaného projektu. 
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 
 

20.   Poplatky za vývoz TKO 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s problémom vysokých doplatkov obce za 
vývoz a uskladnenie TKO.  Poukázal na veľký rozdiel medzi vybraným poplatkom od 
občanov a vynaloženými nákladmi. Vysvetlil, že občania by mali plne hradiť vývoz 
a likvidáciu TKO, no naša obec dopláca cca 27.000,- € ročne. Vysoké náklady vznikajú tým, 
že väčšina občanov netriedi TKO. Preto na budúci rok by sa mal poplatok zvýšiť približne 
o 7,- € na osobu, to znamená, že poplatok za TKO by sa celkovo zvýšil na 19,- € za osobu na 
rok.  Aby sa poplatok každý rok nezvyšoval, malo by sa pristúpiť k zmene systému zberu 
TKO, aby občania boli motivovaní ho viac triediť. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  informáciu starostu obce 
o poplatkoch  za TKO, vynaložených nákladoch na vývoz a uskladnenie a o nutnosti zmeny 
systému zberu TKO a jeho separovanie. 
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 
 
 

21.   Žiadosti občanov 
 

Ľubica Chachulová, Štiavnik 1330  -  žiadosť o finančnú výpomoc. 
K uvedenej žiadosti sa poslanci vyjadrili, že občania v hmotnej núdzi by nemali iba žiadať 
obec o finančnú výpomoc, ale mali by sa sami pričiniť aby sa ich finančná situácia zlepšila, 
napríklad zapojením sa do aktivačných prác. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  finančnú výpomoc pre Ľubicu Chachulovú, 
bytom Štiavnik 1330.  Navrhuje, aby svoju zlú finančnú situáciu riešila tým, že požiada obec, 
alebo jej manžel, o prijatie na aktivačné práce v rámci menších obecných služieb. 
 Hlasovanie:    za - 0,  proti - 0,   zdržali sa  - 10 
 

Anton Sečeň, Štiavnik 1317  -  žiadosť o súhlas na vybudovanie prístupovej 
komunikácie na jeho pozemok. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  prenájom časti obecného pozemku parc.č. 
KNC 4128/3 pre žiadateľa Antona Sečeňa, bytom Štiavnik 1317.   
Navrhuje mu dať iba súhlas na vybudovanie prístupu na jeho pozemok. 
Hlasovanie:    za - 0,  proti - 0,   zdržali sa  - 10 
 

Oľga Šutarová , Štiavnik 1264  -  žiadosť o prenájom pozemku parc.č. KNC 231/4. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  prenájom časti obecného pozemku parc.č. KNC 
231/4  pre žiadateľku  Oľgu Šutarovú, bytom Štiavnik 1264, pod výstavbu 1 garáže, na 
základe vymerania stavebnou komisiou.   
Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 
 

Jozef Jurkemik, Štiavnik 1354  -  žiadosť o zabudovanie zrkadla do zákruty poniže 
obchodu u Babiara. 
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zabudovanie zrkadla do zákruty poniže 
obchodu u Babiara na základe žiadosti Jozefa Jurkemika, bytom Štiavnik 1354.   
Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 
 

Peter Kuciak a manž. Monika, Štiavnik 1112  -  žiadosť o úpravu povrchu prístupovej 
cesty k novostavbe rodinného domu. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  poskytnutie mechanizmu - UNC na rozhrnutie 
cesty  na základe žiadosti  Petra Kuciaka a manž. Moniky, bytom Štiavnik 1112.   
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

Alica Hoferová, Gaštanová 1019/8, Bytča  -  žiadosť o prenájom obecného pozemku pri 
ZS na osadenie unimo buniek a terasy a ich pripojenie na vodu, elektrinu a kanalizáciu. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  osadenie unimo buniek a terasy do areálu ZS na 
sezónu 2012  z dôvodu výstavby polyfunkčnej budovy a ich zapojenie na vodu, elektrinu 
a kanalizáciu pre žiadateľku Alicu Hoferovú, bytom Gaštanová 1019/8, Bytča.   
Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 

Anna Straská, Hlinická 406/17, Bytča  -  žiadosť o prenájom obecného pozemku parc.č. 
KNC 272 na zriadenie záhradky. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  prenájom  obecného pozemku parc.č. KNC 272 
na zriadenie záhradky pre žiadateľku  Annu Straskú, Hlinická 406/17, Bytča  . 
Hlasovanie:    za -10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 

Občania bývajúci pri miest. komunikácii parc.č. KNC 4121  -  žiadosť o vyasfaltovanie 
ulice. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  žiadosť občanov o vyasfaltovanie 
ulice parc.č. KNC  4121.  
Hlasovanie:    za -10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 

AL, s.r.o., - Anton Laurenčík, Hlinická cesta 1319, Bytča  -  žiadosť o prenájom 
obecného pozemku parc.č. KNC 1738, za účelom výstavby a prevádzkovania čerpacej stanice 
pohonných hmôt.  
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  prenájom  obecného pozemku parc.č. KNC 
1738, za účelom výstavby a prevádzkovania čerpacej stanice pohonných hmôt pre žiadateľa 
AL s.r.o. - Anton Laurenčík, Hlinická cesta 1319, Bytča  . 
Hlasovanie:    za -1,  proti - 0,   zdržali sa  - 9 
 

TRADE-S, s.r.o., Slovenských partizánov č. 14, Pov. Bystrica  -  žiadosť o prenájom 
obecného pozemku parc.č. KNC 1738, za účelom výstavby a prevádzkovania čerpacej stanice 
pohonných hmôt.  
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  prenájom  obecného pozemku parc.č. KNC 
1738, za účelom výstavby a prevádzkovania čerpacej stanice pohonných hmôt pre žiadateľa 
TRADE-S  s.r.o., Slovenských partizánov č. 14, Pov. Bystrica  . 
Hlasovanie:    za -0,  proti - 0,   zdržali sa  - 10 
 

Anna Majková, Štiavnik 1310  -  žiadosť o odklad splácania dlhu na nájomnom na dobu 
1 rok. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  odklad splácania dlhu na nájomnom na dobu 
1 rok pre žiadateľku Annu Majkovú, bytom Štiavnik 1310. 
Hlasovanie:    za -0,  proti - 0,   zdržali sa  - 10 
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LS, s.r.o. Štiavnik, so sídlom Štiavnik 1339  -  žiadosť o prenájom miestnej 
komunikácie v časti obce Kladivovce, za účelom jej opravy. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  prenájom  miestnej komunikácie  parc.č. KNC 
4078/1 a 4078/2 pre žiadateľa  LS, s.r.o. Štiavnik, so sídlom Štiavnik 1339. 
Hlasovanie:    za -10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 

Poľovnícke združenie  Štiavnik  -  žiadosť o poskytnutie služieb z grantových fondov 
rozpočtu obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  poskytnutie služieb z grantových fondov 
rozpočtu obce pre žiadateľa  Poľovnícke združenie Štiavnik. 
Hlasovanie:    za -10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 

Veronika Machciníková, Štiavnik 96   -  žiadosť o sociálnu výpomoc alebo dodávku 
dreva na kúrenie.   
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  sociálnu výpomoc alebo dodávku dreva na 
kúrenie pre žiadateľku Veroniku Machciníkovú, bytom Štiavnik 96. 
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že deti by sa mali postarať o svoju matku.  
Hlasovanie:    za -0,  proti - 0,   zdržali sa  - 10 
 

Veronika Fojtíková, Štiavnik 1203  -  žiadosť o prenájom priestorov v ZS Štiavnik na 
otvorenie kozmetického salónu. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku 
Štiavnik na otvorenie kozmetického salónu pre žiadateľku Veroniku Fojtíkovú, Štiavnik 1203. 
Hlasovanie:    za -10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 

Veronika Kuciaková, Štiavnik 1171 a Helena Mračníková, Štiavnik 1105  -  žiadosť 
o opravu prístupovej cesty k ich rodinným domom. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  žiadosť Veroniky Kuciakovej, 
Štiavnik 1171 a Heleny Mračníkovej, Štiavnik 1105  o opravu prístupovej cesty k ich 
rodinným domom. 
Hlasovanie:    za -10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 

Peter Fujko, Štiavnik 548, Juraj Fujko, Štiavnik 547, Jaroslav Hláčik, Štiavnik 549 – 
žiadosť o opravu prístupovej cesty k ich rodinným domom. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosť Petra Fujku, bytom Štiavnik 
548, Juraja Fujku, bytom Štiavnik 547 a Jaroslava Hláčika, bytom Štiavnik 549 o opravu 
prístupovej cesty k ich rodinným domom. 
Hlasovanie:    za -10,   proti – 0,   zdržali sa – 0 
 

M-MARKET, a.s., so sídlom ul. Dukelských hrdinov 2, Lučenec – žiadosť o odkúpenie 
pozemku o výmere cca 2000 m2 na výstavbu obchodného objektu.  
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosť M-MARKET, a.s., so sídlom 
ul. Dukelských hrdinov 2, Lučenec o odkúpenie pozemku o výmere cca 2000m2 na výstavbu 
obchodného objektu. 
Obec také priestory nemá, ale je možnosť prenájmu napr. bývalá výroba RP Hujo. 
Hlasovanie:    za – 10,   proti – 0,  zdržali sa – 0 
 

Anna Belejová, Štiavnik 1324 – žiadosť o finančný príspevok pre chorú dcéru Michaelu 
Belejovú na úpravy priestorov v rodinnom dome. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo finančný príspevok vo výške 300,-€ pre Annu 
Belejovú , bytom Štiavnik 1324 pre jej chorú dcéru s tým, že vydokladuje použitie príspevku. 
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Hlasovanie:   za – 10,   proti – 0,  zdržali sa – 0 
 

Združenie rodičov a priateľov školy – MŠ – ďakovný list za finančný príspevok 
v rokoch 2010 a 2011. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie ďakovný list Združenia rodičov 
a priateľov školy za finančný príspevok na pomôcky a akcie pre deti MŠ v rokoch 2010 
a 2011. 
Hlasovanie:   za – 10,   proti – 0,  zdržali sa – 0 
 

Martin Kuciak, Nitrianska 1593/3, Žilina – žiadosť o prenájom časti obecného pozemku 
KNC 4128/3 o výmere cca 50 m2 na parkovanie auta. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo prenájom časti obecného pozemku parc. KNC 
4128/3 pre žiadateľa Martina Kuciaka, bytom Nitrianska 1593/3, Žilina. 
Hlasovanie:   za – 0,   proti – 0,   zdržali sa – 10 
 

Mgr. Mária Belková, Štiavnik 1275 – žiadosť o pridelenie priestorov v chodbe 
obecného úradu na dočasné umiestnenie predajne IMPULZ z dôvodu výstavby polyfunkčnej 
budovy pri ZS. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo pridelenie priestorov v chodbe obecného úradu 
na dočasné umiestnenie predajne IMPULZ z dôvodu výstavby polyfunkčnej budovy pri ZS 
pre žiadateľku Mgr. Máriu Belkovú, bytom Štiavnik 1275. 
Hlasovanie:   za – 10,   proti – 0,   zdržali sa – 0 
 

Eva Georgievová, Štiavnik 5 a obyvateľov časti Lúčky – žiadosť o opravu miestnej 
komunikácie a riešenie osvetlenia. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosť Evy Georgievovej, bytom 
Štiavnik 5 a ďalších obyvateľov časti Lúčky o opravu povrchu miestnej komunikácie 
a riešenie osvetlenia. 
Hlasovanie:   za – 10,   proti – 0,   zdržali sa – 0 
 

Anna Mináriková, Štiavnik 1218 a obyvatelia bytového domu 1218 – žiadosť 
o oplotenie časti bytového domu. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo oplotenie časti bytového domu 1218 v kat. úz. 
Štiavnik na žiadosť Anny Minárikovej, bytom Štiavnik 1218 a obyvateľov byt. domu 1218. 
Hlasovanie:   za – 0,  proti – 0,   zdržali sa – 10 
 

Margita Popelková, Štiavnik 186 – žiadosť o odpredaj obecného pozemku parc. Č. 
KNC 4128/4 z dôvodu umiestnenej studne. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo odpredaj obecného pozemku parc. Č. KNC 
4128/4 pre žiadateľku Margitu Popelkovú, bytom Štiavnik 186. 
Hlasovanie:   za – 0,   proti – 0,   zdržali sa – 10 
 
 

22.   Zmena zapisovateľky finančnej komisie  
 

Predsedníčka finančnej komisie Mgr. Mária Belková dala návrh na odvolanie súčasnej 
zapisovateľky Bc. Ľudmily Palkovej a zvolenie novej, nakoľko je s ňou zlá spolupráca.  
Za novú zapisovateľku navrhla Mgr. Janu Pobijakovú. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku odvolalo  zapisovateľku finančnej komisie Bc. Ľudmilu 
Palkovú. 
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Hlasovanie:   za – 10,   proti – 0,   zdržali sa – 0 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  novú zapisovateľku finančnej komisie  Mgr. 
Janu Pobijakovú. 
Hlasovanie:   za – 10,   proti – 0,   zdržali sa – 0 

23.  Rôzne 
 

Zakúpenie ochranných pracovných odevov pre zasahujúcu jednotku DHZ Štiavnik. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zakúpenie ochranných pracovných odevov 
v počte 6 kusov spolu v hodnote do 7.000,-€ pre zasahujúcu jednotku DHZ Štiavnik. 
Zakúpenie realizovať až po vrátení finančných prostriedkov vynaložených na zakúpenie 
hasičského auta. 
Hlasovanie:   za – 10,   proti – 0,   zdržali sa – 0 
 

Nedoplatok na energii Mgr. Petra Huju, bytom Štiavnik 155 za prevádzkovanie 
masážneho salónu v zdravotnom stredisku za rok 2011. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo nedoplatok na energii Mgr. Petra Huju, bytom 
Štiavnik 155 za prevádzkovanie masážneho salónu v zdravotnom stredisku za rok 2011 
realizovať zápočtom stavebných úprav, ktoré tam vykonal. 
Hlasovanie:   za – 10,   proti – 0,   zdržali sa – 0 
 

Akcia Florián 
Starosta obce poslancov informoval, že na sviatok patróna požiarnikov – sv. Floriána obec 
usporiada oslavy spojené s uvedením nového hasičského auta do prevádzky, prezentáciu 
našich požiarnikov v akcii, ako aj pozvaných družstiev z okolitých obcí a Halienkova. Po 
skončení programu budú oslavy pokračovať veselicou na ihrisku.  
 
          Príspevok Mgr. Petra Huju – aby sa v obci začalo niečo robiť ohľadom  turistických 
značiek a tabúľ. 
Starosta obce navrhol, aby sa poslanec Hujo, ak má záujem, tejto problematike venoval. Mala 
by sa vytvoriť komisia, ktorej predsedom bude Mgr. Hujo, jednou členkou môže byť 
pracovníčka pre kultúru Mgr. Jana Pobijaková a ďalších členov si môže navrhnúť sám. 
 
 
 

24.   Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a 10. riadne zasadnutie  Obecného 
zastupiteľstva v Štiavniku ukončil. 
 
 
V Štiavniku, 04.04. 2012  
Zapísala:  Kamila Šutarová  
 
 
                                                                                              ..................................... 
                                                                                                 Ing. Štefan Vároš 
                                                                                                     starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:   Štefan Fajbík  ............................. 
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                                         Peter Vároš    ............................. 
 
 
 
 
 
 
 


