ZÁPISNICA
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 14.12.2012

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Bočinec Štefan, Červenec Vlastimil, Bc. Glonek Jozef,
Mgr. Hujo Peter, Pobiak Ján, Vároš Peter.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva: Ing. Buchtínec Štefan, Fajbík Štefan,
Bc. Harciník Fratišek
Ostatní prítomní: kontrolórka obce Jozefa Šípková, nezávislý audítor Ing. Viera Blažeková.

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. Informácia starostu obce o plnení úloh z 12. riadneho zasadnutia OZ.
5. Rozpočet.
6. Rozpočtové opatrenia 04/2012.
7. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.
8. Schválenie VZN o dani z nehnuteľností.
9. Schválenie VZN o odpadoch.
10. Schválenie VZN o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe
zneškodňovania odpadových vôd v obci Štiavnik.
11. Súkromné CVČ .
12. Obstaranie vozidla na zber TKO.
13. Obstaranie zberných nádob.
14. Obecný autobus
15. Zateplenie 20 b.j. / Pažite /
16. Výstavba oplotenia pri MŠ
17 Žiadosti občanov.
18. Rôzne.
19. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku otvoril starosta obce Ing. Štefan Vároš .
Privítal prítomných poslancov a ďalších prítomných. Konštatoval, že z celkového počtu 11
poslancov je prítomných 7 poslancov, teda 13. riadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák.
1

SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Poslanec Mgr. Peter Hujo sa
dostavil počas zasadnutia.

2.

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starosta obce Ing. Štefan Vároš za overovateľov zápisnice určil Jozefa Bavlnu a Vlastimila
Červenca. Zapisovateľku Kamilu Šutarovú.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice Jozefa Bavlnu a Vlastimila Červenca.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0

3.

-

Schválenie programu13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol program 13. riadneho zasadnutia OZ doplniť o nasledovné body:
Správa audítora
Plán kontrolnej činnosti HK obce na rok 2013
Rozpočtové opatrenie č. 5/2012
Odmena poslancov OZ
Odmena HK obce
Schválenie zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ Štiavnik
Schválenie záložnej zmluvy na 4 byty v byt. dome 1070 pre ŠFRB.
Vyzval prítomných poslancov o jeho ďalšie doplnenie.

Poslanec Ján Pobiak vzniesol námietku, že mu neboli v súlade s rokovacím poriadkom doručené
materiály na zasadnutie OZ. Starosta obce pripomenul poslancom a aj pánovi Pobiakovi, že OZ
odsúhlasilo zasielanie materiálov z dôvodu šetrenia elektronickou poštou , na čo aj boli zriadené
e-mailové adresy všetkých poslancov .
Nakoľko nebol žiadny ďalší návrh na doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať za jeho
schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o program 13. riadneho zasadnutia OZ .
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržali sa - 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Správa audítora
Plán činnosti HK obce na I. polrok 2013
Informácia starostu obce o plnení úloh z 12. riadneho zasadnutia OZ.
Rozpočtové opatrenie č. 4/2012
Rozpočtové opatrenie č. 5/2012
Schválenie VZN č. 4/2012 o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe
zneškodňovania odpadových vôd v obci Štiavnik.
Schválenie VZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľností.
Schválenie VZN č. 6/2012 o odpadoch.
Schválenie VZN č. 7/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.
Súkromné CVČ .
Obstaranie vozidla na zber TKO.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.

Obstaranie zberných nádob.
Obecný autobus
Zateplenie 20 b.j. / Pažite /
Výstavba oplotenia pri MŠ
Schválenie zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ v Štiavniku
Schválenie záložnej zmluvy na 4 byty v byt. dome 1070
Rozpočet obce na rok 2013
Schválenie koncoročnej odmeny pre poslancov OZ
Schválenie koncoročnej odmeny pre HK obce
Žiadosti občanov
Rôzne
Záver

4. Správa audítora
Audítorka Ing. Blažeková vysvetlila, že v minulosti robila v obci Štiavnik hlavú kontrolórku, no
v roku 2009 skončila. Nehnuteľný majetok obce bol zapísaný iba v počte kusov a na hnuteľný
majetok nebola založená evidencia. V súčasnej dobe je účtovníctvo obce v poriadku a rok 2012
sa účtuje podľa zákona. Podľa jej stanoviska účtovná uzávierka za rok 2011 poskytuje pravdivý
a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce a na výsledky jej hospodárenia. Konštatovala, že
na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky
nezistila skutočnosti, ktoré by spochybňovali výsledky rozpočtového hospodárenia.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie správu audítora o vedení účtovníctva
obce Štiavnik.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0

5.

Plán činnosti HK na 1. polrok 2013

Hlavná kontrolórka obce pani Šípková prezentovala návrh plánu svojej činnosti na 1. polrok
2013, ktorý jej vyplýva zo zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
predložiť obecnému zastupiteľstvu na schválenie 1x za 6 mesiacov.
Nakoľko HK obce sa mala zúčastniť aj zasadnutia OZ v susednej obci, ktoré sa konalo v tom
istom čase ako naše, oboznámila poslancov aj so svojim stanoviskom k návrhu rozpočtu obce na
rok 2013 a viacročného rozpočtu na roky 2014 - 2015.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o plán kontrolnej činnosti HK obce na 1.
polrok 2013.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie stanovisko HK obce k návrhu
rozpočtu na rok 2013 a viacročného rozpočtu na roky 2014 - 2015 a k návrhu programového
rozpočtu.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0

6. Plnenie úloh z 12. zasadnutia OZ
Starosta obce informoval prítomných poslancov o plnení úloh z 12 riadneho zasadnutia OZ
nasledovne:
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- Uznesenie č. 174/2012 - príspevok na opravu organu vo výške 1500,- eur sa vyplatí až po
obdržaní finančných prostriedkov za hasičské auto.
- Uznesenie č. 158/2012 - výrub dubu na novozriadenom parkovisku za kultúrnym domom bolo vydané rozhodnutie a výrub sa uskutoční v rámci vegetačného kľudu.
- Uznesenie č. 160/2012 - dohoda o urovnaní pozemkov na bývalom roľníckom družstve zmluva bola podpísaná a odovzdaná s návrhom na vklad na katastrálny úrad.
- Uznesenie č. 162/2012 - zateplenie strechy na zdravotnom stredisku - bola podaná žiadosť o
dotáciu na zateplenie strechy a výmenu okien.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení úloh
z 12. riadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0

7.

Rozpočtové opatrenie č. 04/2012

Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 prezentovala Mgr. Mištriková, ktorá vysvetlila, že k úprave
rozpočtu na rok 2012 dochádza zapracovaním účelovo viazaných finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu do rozpočtu obce v celkovej výške 481 618,73 eur, ktoré boli prijaté na
projekt „ Modernizácia hlavného objektu základnej školy s materskou školou v Štiavniku“
pričom zvýšenie v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu je rovnaké .
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie zmenu rozpočtu na rok 2012
rozpočtovým opatrením č. 4/2012.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0

8.

Rozpočtové opatrenie č. 05/2012

Mgr. Mištriková taktiež prezentovala aj rozpočtové opatrenie č. 5/2012, ktorým dochádza
k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Uvedené zmeny sú rozdelené na 3 časti
a predstavujú :
1. Zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
a z Európskej únie do rozpočtu obce, pričom zvýšenie v príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu je rovnaké.
2. Zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov na základe reálnych potrieb,
pričom úprava nepredstavuje zmenu celkovej výšky rozpočtu.
3. Zmeny rozpočtu zvýšením, prípadne znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných
prostriedkov, pričom celkové zvýšenie rozpočtu je v príjmovej aj vo výdavkovej časti
rovnaké.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zmenu rozpočtu na rok 2012 rozpočtovým
opatrením č. 5/2012.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

9. VZN č. 4/2012 o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania
odpadových vôd v obci Štiavnik.
Uvedené VZN prezentovala Mgr. Peňáková, ktorá vysvetlila , že po schválení nami navrhnutej
ceny stočného úradom pre reguláciu sieťových odvetví, teraz musíme prijať VZN. Podľa
vyhlášky č. 397/2003 Z.z. bola stanovená priemerná spotreba vody na 1 obyvateľa vo výške 45
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m3 na rok a v prepočte 123 litrov na deň. Na základe uvedenej spotreby vody vychádza
poplatok za využívanie verejnej kanalizácie pre 4 člennú rodinu vo výške 108 eur ročne.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 4/2012 o verejnej kanalizácii, výške
stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci Štiavnik.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

10. VZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľností
Taktiež i toto VZN prezentovala Mgr. Peňáková, ktorá poukázala na to, že všetky sadzby
zostávajú nezmenené, okrem sadzby dane zo stavieb - stavby na podnikanie , nakoľko
novelizáciou zákona sa znížil rozdiel medzi najnižšou sadzbou dane a najvyššou sadzbou dane
z 40 násobku na 10 násobok. Obec má možnosť túto sadzbu znižovať postupne , nemusí naraz.
Keďže sme nechceli zvyšovať daň za stavby na bývanie, znížili sme sadzbu dane za stavby na
podnikanie o 1/30 s tým, že sa bude každý rok postupne znižovať až na uvedený 10 násobok.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľností pre rok
2013.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

11. VZN č. 6/2012 o odpadoch
Mgr. Peňáková vysvetlila, že uvedené VZN upravuje zber, triedenie a celkovú manipuláciu
s komunálnym odpadom. Obec musí vypracovať program odpadového hospodárstva, no zatiaľ
musíme čakať kým si ho schváli VÚC. Zber ostatného odpadu mimo TKO obec musí
zabezpečiť cez oprávnenú osobu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 6/2012 o odpadoch.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

12. VZN č. 7/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
K uvedenému VZN Mgr. Peňáková vysvetlila, že zmenou zákona 582/2004 došlo k úprave úľav
na poplatkoch a týmto VZN sa mení výška poplatku z 12,- eur na 17,- eur za osobu na rok,
nakoľko doterajšia výška nepokrýva oprávnené náklady.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 7/2012 o miestnych daniach a poplatku za
komunálny odpad pre rok 2013.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 1

13. SCVČ
K uvedenému bodu programu starosta obce vysvetlil, že zmenou financovania, čiže použitia
finančných prostriedkov na mimoškolskú činnosť detí , sa otvorila otázka súkromných centier
voľného času. Pred viac ako rokom sme sa rozhodovali že súkromné CVČ v tej istej podobe
bude fungovať ďalej, lebo financovanie bolo pre obec zaujímavé. Dnešný stav nám umožňuje
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čerpať finančné prostriedky, ktoré boli určené na túto činnosť ľubovoľne, ale tým ohrozíme
mimoškolské vzdelávanie našej mládeže. SCVČ poskytuje celkovo 30 záujmových činností po
60 hodín ročne s využitím vlastného hnuteľného majetku. V režime udržania súčasného stavu
SCVČ je schopné poskytnúť činnosť krúžkov za 45000,- eur ročne. V rozpočte je vyčlenené
69000,- Eur, takže rozdiel je 24000,- eur, ktoré sa môžu použiť na niečo iné.
Prítomný Mgr. Čvapek prezentoval činnosť súkromného CVČ , ktoré funguje od roku 2006. Je
určené pre deti od 5 do 15 rokov. Jedná sa iba o 470 detí našej ZŠ, nakoľko deti z okolitých
obcí už nemôžu byť prihlásení u nás.
Poslanec pán Pobiak sa spýtal, či 45000,- eur bude stačiť na činnosť SCVČ, na čo Mgr. Čvapek
odpovedal, že uvedená suma postačí iba na platy.
Do diskusie sa zapojil aj poslanec Mgr. Hujo, ktorý vysvetlil, že sa pracovalo aj s myšlienkou
zriadiť namiesto SCVČ školský klub, no škola nie je na to spôsobila, lebo ŠKD je vzdelávací
program a CVČ je výchovný program.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo činnosť SCVČ v Štiavniku podľa predloženého
rozpočtu.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

14. Obstaranie vozidla na zber TKO
Starosta obce uviedol, že z dôvodu zmeny a zvýšenia kvality zberu TKO, čo vyplynulo aj zo
stretnutí s občanmi, potrebujeme zakúpiť vozidlo na zber TKO. Na začiatok by stačilo staršie
vozidlo a v budúcnosti by sme na zakúpenie nového mohli využiť fondy, ako pri hasičskom aute.
Prieskumom zistil, že by bolo možné zakúpiť vozidlo v cene cca 18000,- eur bez DPH. Uvedené
vozidlo by sa využilo nie iba na zber TKO, ale aj na zber separovaného odpadu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zakúpenie vozidla na zber TKO
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

15. Obstaranie zberných nádob na TKO
Starosta obce prítomných poslancov informoval, že je potrebné obstarať zberné nádoby na TKO
pre každú domácnosť, aby sa zabránilo napĺňaniu veľkoplošných kontajnerov cudzími občanmi,
prípadne živnostníkmi pracujúcimi v stavebníctve. Zberné nádoby budú podľa počtu obyvateľov
v domácnosti. Menšie 120 l pre domácnosť s počtom osôb 1 - 3 a väčšie 240 l pre domácnosti
s počtom osôb 4 a viac. Starosta ďalej povedal, že v rozpočte sú na ne už vyčlenené peniaze a už
aj podal výzvu na predkladanie cenových ponúk.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zakúpenie zberných nádob na zber TKO pre
jednotlivé domácnosti o veľkosti podľa počtu obyvateľov.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

16.

Obecný autobus

Starosta obce vysvetlil, že z dôvodu nesplnenia technických podmienok na prevádzku obecného
autobusa /STK/, zastavil jeho prevádzku. Navrhuje ho ponúknuť na predaj za čo najvýhodnejších
podmienok. Následne by sa mal zakúpiť iný ojazdený v dobrom technickom stave, lebo jeho
využitie je v obci všestranné.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo čo najvýhodnejšie odpredať obecný autobus.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 1
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zakúpenie ojazdeného autobusa v dobrom
technickom stave.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

17.

Zateplenie 20 b.j. Pažite

Na základe dlhotrvajúcich opakujúcich sa sťažností nájomníkov a na základe osobnej prehliadky,
starosta konštatoval, naozaj zlý technický stav tejto bytovky. Ďalej povedal, že ako správca
obecného majetku má povinnosť starať sa o dobrý technický stav uvedeného objektu. Na základe
zistení, pozval oprávnenú osobu na vykonanie termovízneho merania, ktorá nám odporučí ďalší
postup. Informoval sa aj u spoločnosti AKVAPOL, ale tá rieši vlhkosť na starých budovách, nie
na novších. Závažný problém je aj v strešnej krytine, kde dochádza k plesneniu drevených
trámov. Predpokladá, že bude nutné realizovať zateplenie, možno výmenu okien, na čo bude
potrebné dať spracovať projektovú dokumentáciu. Vyzval poslancov, že ak poznajú v našej obci
projektanta, ktorý by takýto projekt vypracoval, oslovíme ho. Zároveň informoval, že má
písomný súhlas nájomníkov s vykonaním potrebných prác na odstránenie vlhnutia v uvedenej
bytovke.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vypracovanie projektu na odstránenie závad na 20
b.j. Pažite.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

18. Výstavba oplotenia pri MŠ
Na základe vyjadrenia školskej inšpekcie, ktorá nás zaviazala odhradiť priestory materskej školy
od verejných priestorov, starosta obce informoval, že objednal u dodávateľa vstupnej brány do
materskej školy jej presťahovanie a dobudovanie oplotenia zarovno budovou materskej školy
v cene cca 1000,- eur.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie výstavbu oplotenia pri MŠ
v Štiavniku.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

19.

Schválenie zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ

Na základe vyjadrenia školskej inšpekcie, ktorá zistila, že obsah zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ
v Štiavniku nespĺňa kritéria zákona č. 245/2008 Z.z. hlavne z toho dôvodu, že neobsahuje
v akom jazyku sa vyučuje /slovenský jazyk/, riaditeľka ZŠ s MŠ požiadala o vypracovanie
a schválenie novej zriaďovacej listiny.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zriaďovaciu listinu ZŠ s MŠ v Štiavniku
s účinnosťou od 01.01.2013.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0
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20. Schválenie záložnej zmluvy na 4 byty v byt. dome 1070
Starosta obce informoval, že 4 byty v bytovom dome 1070 sú skolaudované a odsúhlasené sú aj
peniaze zo ŠFRB, za ktoré ich obec odkúpi od stavebníka. No však je potrebné schváliť záložnú
zmluvu na u vedené byty v prospech ŠFRB , ktorá bude platiť na dobu, pokiaľ sa nesplatí úver ,
poskytnutý zo ŠFRB na ich výstavbu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Záložnú zmluvu č. 501/969/2012 na byty č. 13, 14,
15, 16 v bytovom dome s.č. 1070 v kat. úz. Štiavnik v prospech zálož. veriteľa - ŠFRB,
Lamačská cesta 8, Bratislava 37.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 1

21. Rozpočet obce
Mgr. Mištriková vysvetlila, že zámerom rozpočtu je, aké ciele sledujeme a či ich napĺňame
alebo nie. Programové rozpočtovanie je v 11 položkách Pri tvorbe rozpočtu na rok 2013
vychádzala z roku 2012. Niektoré zložky pre budúci rok však žiadajú viac finančných
prostriedkov ako v tomto roku. Preto je potrebné ich požiadavky zvážiť.
Starosta obce informoval poslancov, že plánovaný rozpočet na rok 2013 je prebytkový. Príjmy
spolu 2.046.415,- eur a výdavky spolu 1.950.671,- eur, takže zostáva plusový zostatok
95.744,- eur.
GRANTY:
V rámci rozpočtu boli prejednané i jednotlivé žiadosti organizácií o dotáciu z rozpočtu obce
a po odsúhlasenej úprave zapracované do rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo rozpočet obce vrátane programov a podprogramov
na rok 2013.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 1
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo viacročný rozpočet obce vrátane programov
a podprogramov na roky 2014 až 2015.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 1

22.

Žiadosti občanov

Ján Všelko, Štiavnik 841 - opätovná žiadosť o prenájom obecného pozemku pod výstavbu
garáže.
K uvedenej žiadosti starosta obce povedal, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ nebol
schválený prenájom obecného pozemku v tej časti kde žiadateľ žiadal, pretože sa tam plánuje
oddychová zóna. Po obhliadke v teréne sa však zistilo, že by sa mu mohol prenajať iný pozemok
poniže mosta pri škôlke, s čím žiadateľ súhlasil. Preto dáva uvedenú žiadosť na opätovné
prehodnotenie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom časti obecného pozemku parc.č. KNC
4195 pre žiadateľa Jána Všelku, bytom Štiavnik 841 pod výstavbu garáže.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 1

23.

Schválenie koncoročných odmien pre poslancov OZ
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Starosta pripomenul, že z dôvodu krízy v tomto roku sme dostali zo štátu nižšie podielové dane
na občanov a v budúcom roku to bude ešte o 10% menej. Preto musíme šetriť a podľa toho by
si aj poslanci mali navrhnúť výšku koncoročných odmien. Vlani boli odmeny 200,- eur .
Návrh poslanca Jána Pobiaka 200,- eur v čistom.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo koncoročné odmeny pre poslancov OZ vo výške
200,- eur v čistom na jedného poslanca.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

24.

Schválenie koncoročných odmien pre HK obce

Starosta obce konštatoval, že hlavná kontrolórka obce pani Šípková nie je iba kontrolórkou, ale
aj poradkyňou a to hlavne v účtovníctve. Preto by mali oceniť jej prácu a navrhnúť jej odmenu.
Vlani mala koncoročnú odmenu vo výške 500,- eur.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo koncoročnú odmenu pre HK obce vo výške 500,eur v čistom.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

25. Rôzne
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o možnosti zakúpenia budovy - sýpka na
bývalom roľníckom družstve od pani Kučavíkovej. Pán Kučavík dal vypracovať znalecký
posudok na uvedenú budovu, podľa ktorého je jej cena 99.000,- eur. Jedná sa o 3 podlažnú
budovu o zastavanej ploche 700 m2, ktorá by sa dala všestranne využiť. Je v nej toľko miesta,
že by sa tam mohol zriadiť zberný dvor, parkovanie pre všetkú obecnú techniku a sklady
materiálu. Poschodia by sa dali v budúcnosti využiť aj na iný /kultúrny / účel. Navrhol
poslancom aby zvážili možnosť odkúpenia tohto objektu a požiadal ich aby do budúceho
zasadnutia OZ sa spoločne zúčastnili obhliadky na tvare miesta. Cena za 1m2 vychádza cca
46,- eur. Ak bude obec vlastníkom, môže požiadať o dotáciu na zateplenie a výmenu okien,
prípadne zateplenie strechy.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o možnosti
odkúpenia budovy - sýpka na bývalom Roľníckom družstve v cene 99.000,- eur s tým, že za
priaznivého počasia sa celé OZ stretne na obhliadke tvare miesta .
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Kamerový systém v MŠ.
Nakoľko budova materskej školy býva často ničená deťmi a mládežou, ktorá tam nemá čo robiť,
poslanec Mgr. Peter Hujo navrhol, aby bolo na budovu MŠ zabudované senzorové osvetlenie
a kamerový systém.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zabudovanie bezpečnostného osvetlenia s
pohybovým senzorom na budovu Materskej školy v Štiavniku a kamerový systém na
zabezpečenie budovy MŠ.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0
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26. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a 13. riadne zasadnutie OZ
ukončil.
V Štiavniku, 14.12.2012
Zapísala: Kamila Šutarová

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

Overovatelia zápisnice: Vlastimil Červenec
Jozef Bavlna

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