OBECNÝ ÚRAD V ŠTIAVNIKU

ZÁPISNICA
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 28.09.2012

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

P R O G R A M Z A S A D N U T I A:
Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
4. Schválenie monitorovacej správy o plnení rozpočtu za 1. polrok 2012.
5. Rozpočtové opatrenia.
6. Dodatok č.1 k Zásadam o hospodárení s finančnými prostriedkami Obce Štiavnik .
7. Informácia o čerpaní dotácie z rozpočtu obce.
8. Informácia starostu obce o plnení úloh z 11. riadneho zasadnutia OZ.
9. Schválenie odkúpenia pozemku parc. č. KNC 4025.
10. Prejednanie výrubu stromu pri predajni Jednoty v centre obce.
11. Schválenie dohody o urovnaní a zmluvy o predkupnom práve s Coop Jednotou,
s.d.
12. Určenie komisie na výber nájomného počas miestnych Hodov.
13. Prerokovanie zateplenia strechy zdravot. strediska a štúdie /projektov/ bytov
v podkroví ZS.
14. Žiadosti občanov.
15. Rôzne.
16. Záver.
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1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku otvoril starosta obce Ing. Štefan Vároš .
Privítal prítomných poslancov a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9
poslancov, teda 12. riadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení je uznášania schopné. Poslanec Štefan Botčínec sa dostavil počas
zasadnutia OZ.

2.

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starosta obce Ing. Štefan Vároš navrhol za overovateľov zápisnice Mgr. Máriu Belkovú a
Bc. Jozefa Gloneka, zapisovateľku Kamilu Šutarovú.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú,
overovateľov zápisnice Mgr. Máriu Belkovú a Bc. Jozefa Gloneka.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0

3.

Schválenie programu 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce predniesol návrh programu 12. riadneho zasadnutia OZ a doplnil ho o bod
„Schválenie dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva“.
Vyzval prítomných poslancov o jeho ďalšie doplnenie.
Nakoľko nikto z poslancov program už nedoplnil, starosta obce dal hlasovať za jeho schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o program 12. riadneho zasadnutia OZ .
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
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4. Schválenie monitorovacej správy o plnení rozpočtu k 30.06.2012
Predloženú monitorovaciu správu prezentovala Mgr. Mištriková. Vysvetlila, že sa skladá
z textovej časti a tabuľkovej časti, pričom textová časť obsahuje odôvodnenie plnenia rozpočtu.
Po jednotlivých položkách vysvetlila príjmovú a výdavkovú časť a konštatovala, že plnenie
príjmovej časti rozpočtu je na 45,5% a výdavkovej časti na 42,2% z celkového rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku prerokovalo a s c h v á l i l o Monitorovaciu správu o plnení
Programového rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2012.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 1

5. Odkúpenie pozemku parc.č. CKN 4025
Nakoľko vlastníčka predmetného pozemku sa dostavila na zasadnutie OZ, starosta obce
navrhol, aby bod programu odkúpenie pozemku bol riešený prednostne, s čím všetci poslanci
súhlasili.
Vysvetlil, že sa jedná o pozemok v centre obce, ktorý už v minulosti chcela obec odkúpiť, ale
majitelia ho nechceli odpredať. V budúcnosti by sa dal využiť v rámci projektu vytvorenia centra
obce. Vyzval prítomnú pani Repáňovú aby poslancov oboznámila s dôvodom svojho
rozhodnutia. Pani Repáňová vysvetlila, že dôvodom jej rozhodnutia odpredať uvedený pozemok
je hlavne to, že jej zomrel manžel a deti nemajú záujem ísť bývať do Štiavnika. Povedala, že má
aj ďalšiu ponuku na jeho odkúpenie a ešte výhodnejšiu, ale ona by pozemok račej odpredala
obci, lebo verí, že obec ho lepšie využije ako by ho využila súkromná osoba. Keďže do Štiavnika
chce v budúcnosti stále chodiť, nepraje si aby jej niekto vyčítal, že pozemok bol zle využitý.
K odkúpeniu uvedeného pozemku starosta obce otvoril diskusiu.
- Poslanec Bc. Jozef Glonek - pozemok je pre obec lukratívny, nakoľko je priamo v centre
obce. Ak ho neodkúpi obec, odkúpi ho niekto iný.
- Poslanec Vlastimil Červenec - cena je privysoká.
- Poslanec Ing. Štefan Buchtínec - či na odkúpenie pozemku má obec peniaze v rozpočte.
- Starosta obce - momentálne obec na odkúpenie pozemku peniaze nemá, ale pani Repáňová je
ochotná počkať do budúceho roka, len aby mala prísľub obce, že pozemok odkúpi.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku prerokovalo a s c h v á l i l o odkúpenie pozemku parc.č.
CKN 4025 ttp. o výmere 556 m2 od vlastníčky Repáňovej Márie rod. Gablíkovej, bytom
Bratislava.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0

6. Prenájom Pálenice s.r.o. Štiavnik
Keďže na zasadnutí OZ bol prítomný aj žiadateľ o prenájom nebytových priestorov budovy
Pálenice Štiavnik pán Róbert Palko, starosta vyzval poslancov, aby aj tento bod programu bol
riešený prednostne, s čím taktiež všetci poslanci súhlasili.
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom zmluvy, ktorú pán Palko k žiadosti predložil
a podľa ktorej chce spoločnosť A&R Palko s.r.o. prenajať nebytové priestory pálenice a časť
pozemku za 2000,- eur ročne, čo však bude ovplyvnené množstvom vypáleného liehu a počtom
3

mesiacov trvania prevádzky pálenice. Pritom zisk za rok 2011 bol 3000,- eur. Vyzval
prítomného pána Róberta Palku aby svoj návrh zmluvy prezentoval.
Pán Palko žiadosť o prenájom pálenice odôvodnil tým, že zo zisku obec musí štátu odvádzať
vysokú daň. Keď ju obec prenájme, nebude mať zisk a peniaze za prenájom by sa mali použiť
na modernizáciu pálenice. Hlavná kontrolórka pani Šípková pripomenula pánovi Palkovi, že
obec nemohla odvádzať vysoké dane zo zisku, keďže zisk v Pálenici do minulého roka bol
minimálny, alebo žiadny. Všetky peniaze boli investované späť do pálenice, len aby nevznikol
žiadny zisk.
Na to starosta obce pripomenul, že pokiaľ je potrebné v Pálenici niečo modernizovať, obecné
zastupiteľstvo je ochotné to schváliť. Tak ako schválilo v tomto roku zakúpenie zdvíhacej
plošiny.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku n e s c h v á l i l o prenájom nebytových priestorov v budove
Pálenice v Štiavniku a časti jej priľahlého pozemku pre A&R Palko s.r.o., Štiavnik 1302.
Hlasovanie: za - 2, proti - 0, zdržali sa - 8.

7. Rozpočtové opatrenia Obce Štiavnik
Návrh Rozpočtového opatrenia obce Štiavnik č. 3/2012 prezentovala Mgr. Edita Mištriková.
Prítomným poslancom vysvetlila, že uvedeným rozpočtovým opatrením dochádza k zmenám
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na 3 časti a predstavujú:
a/ Zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
a z Európskej únie do rozpočtu obce.
b/ Zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov na základe reálnych
potrieb.
c/ Zmeny rozpočtu zvýšením, prípadne znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných
prostriedkov.
Plánované rozpočtové príjmy v roku 2012 po 2. zmene vo výške 2 478 839 € boli 3. zmenou
upravené na 2 594 746 € a plánované rozpočtové výdavky v roku 2012 po 2. zmene vo výške
2 414 261 € boli 3. zmenou upravené na 2 535 048 €. Konečný rozpočet Obce Štiavnik po 3.
zmene v roku 2012 zostáva prebytkový vo výške 59 698 €.
Diskúsia:
- Poslanec Bc. František Harciník poukázal na to, že keď sa schvaľovalo navýšenie rozpočtu pre
športový klub, jednalo sa hlavne o poistenie športovcov, pričom do dnešného dňa nie sú poistení.
Taktiež ani údržba ihriska nie je dobrá.
K diskusnému príspevku sa vyjadril Mgr. Peter Hujo, ktorý vysvetlil, že na poistenie športovcov
si dali vypracovať cenovú ponuku a porovnaním platenia poistného a prípadnej poistnej udalosti
zistili, že by boli stratoví. Preto športovcov poistiť nedali. Údržba ihriska je momentálne zlá,
lebo majú pokazenú kosačku.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zmenu rozpočtu vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c/
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
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OZ schvaľuje

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2012
po 2. úpravách
v€
2 138 839

OZ berie na
vedomie
v€
45 988

340 000

5 200

265

0

0

0

51 188

64 719

2 478 839

OZ schvaľuje
Rozpočet na
rok 2012
po 2. úpravách
v€
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

3. zmenu
rozpočtu na
rok 2012 v €
64 454

1 789 645

3. zmenu
rozpočtu
na rok 2012
v€
99 787

567 548

21 000

57 068
2 414 261

Rozpočet
obce na rok
2012
po 3. zmene
v€
2 249 281
345 465

2 594 746
Rozpočet
obce na rok
2012
po 3. zmene
v€
1 889 432
588 548

0
120 787

57 068
2 535 048

Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0.

8. Dodatok k zásadám o hospodárení s finančnými prostriedkami Obce Štiavnik
K uvedenému bodu programu starosta obce vysvetlil, že na začiatku svojej funkcie nežiadal nič,
ale postupne prichádza na to, že nie je možné všetko riešiť cez OZ, pretože niektoré prípady je
potrebné riešiť urgentne. Je neúnosné zakaždým zvolávať mimoriadne zasadnutie OZ. Preto je
potrebné, aby mohol do určitej sumy rozhodnúť sám a potom na najbližšom zasadnutí OZ bude
poslancov o svojom rozhodnutí informovať, pričom ho aj zdôvodní .
Diskusia :
- Poslanec Mgr. Peter Hujo ako príklad uviedol Mestské zastupiteľstvo v Bytči, kde poslanci
schválili primátorovi mesta určitú sumu, do výšky ktorej mohol rozhodovať a potom vznikli
problémy.
- Niektorí poslanci navrhovali, aby starosta v súrnych prípadoch rozhodol sám a potom na
najbližšom zasadnutí OZ mu to schvália.
- Hlavná kontrolórka obce pani Šípková upozornila, že uvedený postup nie je v súlade so
zákonom a porovnala obec Veľké Rovné, ktorá je s počtom obyvateľov približne taká istá ako
naša obec, pričom starosta obce môže rozhodovať až do výšky 34 000,- eur.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o Dodatok č. 1 k Zásadám č. 3/2011
o hospodárení s finančnými prostriedkami Obce Štiavnik , schválených 27.05.2011.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 3.
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9. Čerpanie dotácií z rozpočtu obce
Správu o čerpaní dotácií z rozpočtu obce prezentovala HK obce pani Šípková, ktorá poukázala
na to, že niektoré zložky nerozumejú VZN a poskytnutú dotáciu využili na nesprávny účel.
Preto navrhuje, aby v tomto roku sa čerpanie dotácií zobralo na vedomie také aké je, nakoľko
peniaze sú už vyčerpané, ale v budúcom roku sa musia prideľovať zodpovednejšie.
Starosta obce doplnil, že obec môže dotácie prideliť iba zaregistrovaným zložkám. Preto ak obec
bude chcieť niektoré nezaregistrované zložky podporiť, bolo by potrebné na organizovanie akcií
vytvoriť reprezentačný účet starostu, z ktorého by sa im mohli finančné prostriedky poskytnúť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie Správu o čerpaní dotácií z rozpočtu
Obce Štiavnik.
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdržali sa - 0.

10. Informácia starostu obce o plnení úloh z 11. Riadneho zasadnutia OZ
Starosta obce podal informáciu o plnení uznesení z 11. riadneho zasadnutia OZ nasledovne:
- Zmluva s Coop Jednotou, s.d. o prenájom pozemkov nebola podpísaná, nakoľko sa rieši
usporiadanie pozemkov.
- Súhlas na realizáciu lokálneho vykurovania bytu v byt. dome 1070 pre Jozefa Šutaru nebol
daný, nakoľko nesplnil stanovené podmienky a odvtedy už ani nežiadal o súhlas.
- Obstaranie plošiny do pálenice je v riešení, koordinuje to nový konateľ pán Miroslav Vároš.
- Prestavba kotolne v ZS bola zrealizovaná, dnes sa nová kotolňa spustila do prevádzky.
- Vysporiadanie cesty parc.č. KNC 4174 je v štádiu riešenia, podpisy vlastníkov sú hotové,
spracúvajú sa podklady pre notársky úrad.
- Príčinu vlhnutia bytov v 20 b.j. znalec posúdil. Je potrebné zatepliť obvodové mury, ale čaká
sa ešte na celkový posudok.
- Zámenná zmluva na pozemky na bývalom RD je predmetom schvaľovania ako bod programu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení úloh
z 11. riadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdržali sa - 0.

11. Informácia starostu obce o výrube stromu v centre obce
Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o dub na novo vytvorenom parkovisku pri predajni Coop
Jednota v centre obce. Poukázal na nutnosť jeho výrubu, nakoľko korene môžu posúvať
zabetónovanú časť a konáre by v budúcnosti mohli poškodiť autá na parkovisku. Momentálne
lesný inžinier Peter Gablík zisťuje o aký druh sa jedná, či je to dub zimný alebo letný, lebo je to
potrebné uviesť do rozhodnutia.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o výrube
stromu /dub / pri predajni Coop Jednota v centre obce.
Hlasovanie: za - 8 proti - 0, zdržali sa - 2.
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12. Dohoda o urovnaní a zmluva o zriadení predkupného páva s Coop Jednotou, s.d.
Starosta obce poslancov informoval, že problém ohľadne získaných pozemkov pod predajňou
jednoty a kultúrneho domu konzultoval s právničkou JUDr. Hadbábnou, ktorá po preskúmaní
všetkých dokladov dospela k záveru, že by bolo rozumné pozemky pod budovami a pozemky
nevyhnutné k prístupu k budovám Coop Jednote, s.d. vrátiť. Starosta ďalej povedal, že sa jedná
o pozemky, ktoré roky využíva Jednota, pričom za ne neplatí nájom. Takže obec z nich nemá
nič, preto by jej ani nemali chýbať. No ak bude spor riešený cestou súdu, môže sa stať, že obec
príde o všetky pozemky. Právnička vypracovala zmluvu, v ktorej je zapracované aj predkupné
právo obce v prípade, že by Jednota chcela pozemky odpredať.
Diskúsia :
- Poslanec Mgr. Peter Hujo poukázal na to, že predkupné právo obci nepomôže, pokiaľ
Jednota bude za pozemky žiadať veľkú sumu, ktorú si obec nebude môcť dovoliť. Preto by
bolo potrebné , aby v predkupnom práve obce bola doplnená suma, za akú obec pozemky
odpredala t.j. 1,- € .
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o Dohodu o urovnaní a zmluvu o predkupnom
práve medzi Obcou Štiavnik a Coop Jednotou, s.d. Žilina s podmienkou, že do zmluvy
o predkupnom práve bude doplnená cena vo výške v akej obec pozemky odpredala, t.j. 1,- € .
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdržali sa - 0.

13. Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
K uvedenej dohode starosta obce vysvetlil, že sa jedná o pozemky, ktoré obec postupne
vysporadúvala od pôvodných vlastníkov v areály bývalého RD, čím získala výmeru skoro 9000
m2. Keďže niektorí vlastníci svoje podiely obci neodpredali, alebo ich odpredali inému
vlastníkovi ako je Agrojavorník s.r.o., a Ing. Andrea Sečeňová, je potrebné podpísať dohodu, na
základe ktorej bude každý účastník vlastníkom plochy, ktorá mu prináleží v podiele 1/1.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového
spoluvlastníctva medzi účastníkmi vedenými na LV č. 3966, 5040, 8046, 8073, 8096, 8097,
8098, 8100, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8157, vytvorením nových parciel podľa GP č. 41215/2012.
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdržali sa - 0.

14. Komisia na vyberanie poplatkov na miestnych Hodoch
Starosta obce informoval o programe a prípravách na miestne Hody . Keďže do našej obce
prichádza veľa predajcov, dvaja zamestnanci obce budú zodpovední za poriadok pri
umiestňovaní stánkov. Taktiež je potrebné určiť komisiu na vyberanie poplatkov za umiestnenie
stánkov. OR navrhla dve komisie v zložení :
1. Bc. Jozef Glonek a Bc. František Harciník,
2. Mgr Peter Hujo a Ing. Štefan Buchtínec.
Nakoľko poslanci Mgr. Hujo a Ing. Buchtínec mali už iný program, boli navrhnutí Štefan
Fajbík a Štefan Botčínec.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o komisie na vyberanie poplatkov za
umiestnenie stánkov na miestnych Hodoch v zložení:
1. Bc. Jozef Glonek a Bc. František Harciník,
2. Štefan Fajbík a Štefan Botčínec.
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdržali sa - 0.

15. Zateplenie strechy ZS a vytvorenie podkrovných bytov
K tomuto bodu programu starosta obce vysvetlil, že strechu na zdravotnom stredisku je potrebné
zatepliť. V podkroví je nevyužitý priestor a sú dve možnosti ako ho využiť. Buď sa tam vytvorí
priestor, ktorého udržiavanie bude stáť obec peniaze, pričom nevieme či sa vôbec na niečo
využije. Alebo sa tam urobia 4 byty, ktoré nás nebudú stáť nič - postavia sa cez dotácie
a v budúcnosti prenájmom budú zarábať sami na seba. Preto by poslanci mali zvážiť, ktoré
riešenie je lepšie.
Diskúsia:
Poslanec Mgr. Peter Hujo vyjadril nesúhlas s vytvorením ďalších bytov v centre obce
a dôvodom je aj nedostatok parkovacích miest pri bytových domoch, ktoré nie je kde
vybudovať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zateplenie strechy na budove Zdravotného
strediska, súpis. č. 165 v obci Štiavnik.
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdržali sa - 0.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku n e s c h v á l i l o vypracovanie projektov na vytvorenie
bytov v podkroví Zdravotného strediska, súpis. č. 165 v obci Štiavnik.
Hlasovanie: za - 5 proti - 0, zdržali sa - 5.

16. Žiadosti občanov
- Anna Kušová, Štiavnik 1218 v zastúpení vlastníkov bytov - žiadosť o povolenie na
ohradenie zadnej časti bytového domu 1218.
Starosta obce povedal, že si vytvorili malý plôtik, aby im autá neparkovali priamo pod oknami.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosť Anny Kušovej, bytom Štiavnik
1218 a ostatných vlastníkov bytov o oplotenie zadnej časti bytového domu s.č. 1218.
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdržali sa - 0.
- Peter Adamčík, Štiavnik 398 a Antónia Klučíncová, Štiavnik 401 - žiadosť
o vybudovanie odvodňovacích žľabov v miestnej komunikácii pri ich rodinných domoch.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie a súhlasí zaradiť do drobných
obecných prác žiadosť Petra Adamčíka, bytom Štiavnik 398 a Antónie Klučíncovej, bytom
Štiavnik 401 o vybudovanie odvodňovacích žľabov v miestnej komunikácii pri ich rodinných
domoch. Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdržali sa - 0.
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- Žiadosti :
Mgr. Renáty Mištrikovej, bytom Štiavnik 1334 , o prenájom časti obecného pozemku
parc.č. KNC 321/4,
Jána Machciníka, bytom Štiavnik 1301, o prenájom časti obecného pozemku oproti RD 1060
parc.č. KNC 4242/62 za účelom výstavby dvoj garáže,
Petra Chlebinu, bytom Štiavnik 1253 , o prenájom časti obecného pozemku oproti jeho RD,
parc.č. KNC 4242/60,
Jána Všelku, bytom Štiavnik 841, o prenájom časti obecného pozemku pod výstavbu garáže.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosti :
Mgr. Renáty Mištrikovej, bytom Štiavnik 1334 , o prenájom časti obecného pozemku parc.č.
KNC 321/4,
Jána Machciníka, bytom Štiavnik 1301, o prenájom časti obecného pozemku oproti RD 1060
parc.č. KNC 4242/62 za účelom výstavby dvoj garáže,
Petra Chlebinu, bytom Štiavnik 1253 , o prenájom časti obecného pozemku oproti jeho RD,
parc.č. KNC 4242/60,
Jána Všelku, bytom Štiavnik 841, o prenájom časti obecného pozemku poniže obecného úradu
pod výstavbu garáže
a ukladá stavebnej komisii žiadosti prešetriť a predložiť stanovisko o možnosti ich
riešenia na budúce zasadnutie OZ.
Hlasovanie: za - 9 proti - 0, zdržali sa - 1.
.
- Marta Buchtíncová, Štiavnik 1136 - žiadosť o úpravu potoka pri jej rodinnom dome.
K uvedenej žiadosti starosta obce povedal, že úprava potoka sa už začala robiť, len ju treba
dokončiť v rámci drobných obecných prác..
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie a súhlasí zaradiť do drobných
obecných prác žiadosť Marty Buchtíncovej, bytom Štiavnik 1136 o úpravu potoka pri jej
rodinnom dome.
Hlasovanie: za - 9 proti - 0, zdržali sa - 1.

17. Rôzne
Poslanec Mgr Peter Hujo informoval poslancov, že z Euro dotácií obdržal výzvu na cezhraničnú
spoluprácu. Jedná sa o projekt vo výške 35 000,- eur so spoluúčasťou obce 5%. Podmienkou je,
že do projektu musia ísť 2 obce a to jedna zo Slovenska a jedna z Moravy. Preto by bolo
potrebné zistiť, či na českej strane je záujem.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku ukladá starostovi obce preveriť možnosti spolupráce na
Moravskej strane ohľadne výzvy na cezhraničnú spoluprácu..
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdržali sa - 0.

18. Záver
Starosta obce prítomným poslancom poďakoval za ich účasť a 11. riadne zasadnutie OZ
ukončil.
9

V Štiavniku, 28.09.2012
Zapísala: Kamila Šutarová

..........................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Mgr. Mária Belková
Bc. Jozef Glonek

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