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Z Á P I S N I C A 
 

zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 27.02.2013   

 

 

 

 

 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

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

Fajbík Štefan,  Bc. Glonek Jozef,   Bc. Harciník František,  Paed Dr. Hujo Peter,  Pobiak Ján,  

Vároš Peter.  

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:  

Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:    
Ostatní prítomní:  hlavná kontrolórka obce  Jozefa Šípková. 

  

 

   

   

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 starostu obce o plnení úloh z 13. riadneho zasadnutia OZ. 

              5.    Správa  o kontrolnej činnosti  HK za rok 2012. 

              6.    Vyradenie majetku obce z evidencie . 

              7.    Schválenie kúpnej zmluvy na stavbu - sýpka , na pozemku parc.č. KNC 6615/27. 

              8.    Schválenie kúpnej zmluvy na  pozemok parc. č. KNC 4025. 

              9.    Schválenie kúpnej zmluvy na  ojazdené vozidlo Renault Premium  D 270.19                      

            10.    Schválenie kúpnej zmluvy na  nadstavbu na zber a zvoz  komunálneho  odpadu  

                     s montážou .     

            11.    Schválenie kúpnej zmluvy na motorové vozidlo zn. autobus SOR  9,5. 

            12.    Schválenie VZN  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  

                     a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.   

            13.    Schválenie VZN o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  a školskom  

                     zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik.  

            14.    Schválenie VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku. 

            15.    Schválenie 1. etapy chodníka :  požiarna  zbrojnica  -  zdravotné stredisko. 

            16.    Petícia občanov za opravu  potoka a vodných  stupňov  na potoku Štiavnik na  

                     úseku Višňové - Fujaček.  

            17.    Žiadosti občanov.          

            18.    Rôzne. 

      19.    Záver.                             
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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 8 poslancov, teda 14. riadne  zasadnutie  OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. 

SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.  

Poslanci Mgr. Belková Mária, Bc. Harciník František a Fajbík Štefan sa dostavili počas 

zasadnutia. 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že zasadnutie OZ zvolal netradične v stredu 

z toho dôvodu, že  vedúca  školskej jedálne žiadala, aby VZN o určení výšky príspevku za pobyt 

dieťaťa v MŠ  a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce bolo prijaté ešte v tomto 

mesiaci.  

  

 

 

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 
 Starosta obce Ing. Štefan Vároš   určil overovateľov zápisnice  Jána Pobiaka  a Paed Dr. Petra 

Huju.   Zapisovateľku  Kamilu Šutarovú. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   zapisovateľku Kamilu Šutarovú a  

overovateľov zápisnice Jána Pobiaka  a Paed Dr. Petra Huju.    

Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

3.  Schválenie programu14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce navrhol program 14. riadneho zasadnutia OZ  doplniť o bod „ Správa o stave 

a hospodárení Pálenice Štiavnik s.r.o“  a bod „Schválenie kúpnej zmluvy na motorové vozidlo 

zn. autobus SOR  9,5“  vyňať z programu, nakoľko autobus, ktorý bol predmetom tejto zmluvy, 

bol znehodnotený. 

Vyzval prítomných poslancov o jeho ďalšie doplnenie. 

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 14. 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.    Správa o stave a hospodárení Pálenice Štiavnik s.r.o. 

              5.   Informácia starostu obce o plnení úloh z 13. riadneho zasadnutia OZ. 

              6.   Správa  o kontrolnej činnosti  HK za rok 2012. 

              7.   Vyradenie majetku obce z evidencie . 

              8.   Schválenie kúpnej zmluvy na stavbu - sýpka , na pozemku parc.č. KNC 6615/27. 

              9.   Schválenie kúpnej zmluvy na  pozemok parc. č. KNC 4025. 

            10.   Schválenie kúpnej zmluvy na  ojazdené vozidlo Renault Premium  D 270.19                      

            11.   Schválenie kúpnej zmluvy na  nadstavbu na zber a zvoz  komunálneho  odpadu  

                   s montážou .     

            12.  Schválenie VZN  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  

                   a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.   
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            13.  Schválenie VZN o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  a školskom  

                   zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik.  

            14.  Schválenie VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku. 

            15.  Schválenie 1. etapy chodníka :  požiarna  zbrojnica  -  zdravotné stredisko. 

            16.  Petícia občanov za opravu  potoka a vodných  stupňov  na potoku Štiavnik na  

                   úseku Višňové - Fujaček.  

            17.  Žiadosti občanov.          

            18.  Rôzne. 

      19.  Záver.                           

 

 

          

4.   Správa o stave a hospodárení Pálenice Štiavnik s.r.o. 

 

Správu o stave a hospodárení Pálenice Štiavnik s.r.o.  za rok 2012  prezentoval konateľ 

spoločnosti  Miroslav Vároš. V správe objasnil činnosť orgánov spoločnosti, údržbu a opravy, 

poskytované služby v pestovateľskej pálenici, celkové mzdové náklady zamestnancov 

a konateľa, stav finančných účtov, pokladne a  hmotného majetku k  31.12.2012 a zhodnotenie 

celkového hospodárenia Pálenice Štiavnik s.r.o. za rok 2012.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie   Správu o stave a hospodárení Pálenice 

Štiavnik s.r.o.  za rok 2012 . 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 
5.   Žiadosť vedúceho pálenice o vyplatenie odmeny 
 

Keďže  žiadateľ pán Róbert Palko sa zúčastnil zasadnutia OZ,  aby odôvodnil svoju žiadosť 

o vyplatenie odmeny za výkon prác a dosiahnuté výsledky v pálenici, starosta obce navrhol 

poslancom, aby jeho žiadosť bola riešená prednostne, s čím všetci prítomní poslanci súhlasili. 

Vyzval konateľa spoločnosti aby sa vyjadril k práci vedúceho pálenice a či jeho žiadosť je 

opodstatnená. Konateľ pálenice konštatoval, že je to aj za obdobie  kedy konateľom ešte nebol, 

ale ak je v zmluve uvedené, že sa mu to bude vyplácať, tak by sa mu to malo vyplatiť. I  keď 

vedúci pálenice by si mal uvedomiť, že to nie je nároková čiastka. 

Vedúci pálenice pán Palko odôvodnil svoju žiadosť tým, že za sezónu sa vypáli cca 13 000 litrov 

a ako vedúci za nepretržitú prevádzku by mal mať odmenu.  

Starosta obce pripomenul, že v minulosti zisky boli malé, v súčasnej dobe sú už lepšie, no je na 

poslancoch aby výšku odmeny zvážili podľa toho,  ako sú ľudia spokojní so službami v pálenici.  

Navrhol výšku odmeny 700,- eur. 

Poslanec Vlastimil Červenec zdôraznil, že odmenu by mali dostať aj kuriči, lebo aj tí majú veľkú 

zásluhu na spokojnosti občanov. 

Z uvedeného dôvodu starosta obce určil úlohu pre konateľa pálenice pripraviť návrh 

odmeňovania celého personálu pálenice. 

Nakoľko poslanci nedali ďalší návrh, starosta obce dal hlasovať : 

 

        1./  návrh žiadateľa:  odmena vo výške 1330,- eur 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo   odmenu za obdobie 2011 a 2012 pre vedúceho 

Pálenice Štiavnik s.r.o.  vo výške 1330,- eur . 

Hlasovanie:    za - 0,  proti - 0,   zdržali sa  - 9 
 

        2./  návrh starostu obce:  odmena vo výške 700,- eur 
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   odmenu vo výške 700,- eur pre Róberta Palku, 

bytom Štiavnik 1302 za výkon prác a dosiahnuté výsledky za obdobie 2011 a 2012  v Pálenici 

Štiavnik s.r.o.  

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 

 

 
6.  VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku 
 

VZN Obce Štiavnik č. 3/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku  

vypracovala a prezentovala pani Stopková. Vysvetlila, že  uvedené VZN upravuje rozsah služieb 

poskytovaných v dome smútku a na pohrebisku, povinnosti prevádzkovateľa domu smútku 

a pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníka pohrebiska, spôsob 

uskladňovania ľudských pozostatkov a ostatkov a cenník za pohrebné miesto. 

Ďalej vysvetlila, že cintorín spravuje obec, ale pohrebné služby zabezpečuje pohrebná služba. 

Obec uzatvára nájomné zmluvy na hrové miesta na dobu 10 rokov a po uplynutí nájomnej doby 

zmluva môže byť obnovená alebo zrušená. Poukázala na to, že niektoré obce a mestá majú 

zvýšené sadzby za prenájom o 100%  ak zosnulý nemal trvalý pobyt v obci, pretože obec  

nebrala za neho pokiaľ žil podielové dane a po smrti vznikajú obci náklady spojené s údržbou 

pohrebného miesta. Preto je na poslancoch aby zvážili či si zvýšenú sadzbu obec uplatní, alebo 

nie. 

K uvedenému starosta obce povedal, že z jeho pohľadu by sme tým znevýhodňovali našich 

rodákov, ktorí by sa do našej obce chceli dať pochovať.  Nakoľko sa jedná o ojedinelé prípady, 

kedy do našej obce sa chce dať pochovať cudzí človek,  poslanci sa zhodli na tom, že sadzba 

poplatku za hrobové miesto bude pre všetkých rovnaká. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo VZN Obce Štiavnik č. 3/2013 o prevádzkovom 

poriadku pohrebiska a domu smútku. 

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

 

 
 

7.  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  MŠ a školských zariadení  

 

VZN Obce Štiavnik č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  MŠ 

a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik pre rok 2013 prezentovala Mgr. 

Mištriková. Poukázala hlavne na zmeny termínov použitia a zúčtovania dotácie, ktoré sú oproti 

predchádzajúcemu VZN. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo VZN Obce Štiavnik č. 1/2013  o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce 

Štiavnik pre rok 2013. 

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

 

 
 

8.  VZN o určení výšky príspevku za pobyt  dieťa v MŠ a školskom zariadení  

 

Taktiež  VZN Obce Štiavnik č. 2/2013 o určení výšky príspevku za pobyt dieťa v MŠ 

a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik pre rok 2013 prezentovala 

Mgr. Mištriková. 
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Vysvetlila, že uvedené VZN určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu za pobyt detí 

v materskej škole a podmienky úhrady v školskej jedálni. Poukázala na to, že dochádza 

k zníženiu režijných nákladov v školskej jedálni a to pri odbere jedného jedla o 7 centov a pri 

odbere celodennej stravy o l4 centov . 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo VZN Obce Štiavnik č. 2/2013  o určení výšky 

príspevku za pobyt dieťa v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 

pre rok 2013. 

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

 

 

 

8.    Plnenie úloh z 13. zasadnutia OZ 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o plnení úloh z 13. riadneho zasadnutia OZ 

nasledovne: 

-   Uznesenie č. 192/2012 -  schválenie zakúpenia vozidla na zber TKO. 

V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní bol vybraný dodávateľ komisiou v zložení : 

poslanci Bavlna, Bočinec, Harciník  v sume:  nadstavba  10.200,- €  s DPH,  podvozok  11.400,- 

€  s. DPH,  t.j. celkom  21.600,- €  s DPH.  Na základe výsledku výberu dodávateľa  starosta dal 

súhlas na montáž vozidla. 

 

-    Uznesenie č. 193/2012 -  schválenie zakúpenia zberných nádob. 

V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní bol vybraný dodávateľ komisiou v zložení: 

poslanci Bavlna, Harciník, Glonek  na nádoby :  

smetná nádoba s kolieskami 120 litrová - 17,20  €  bez DPH 

smetná nádoba s kolieskami 240 litrová - 23,65  €  bez DPH 

smetná nádoba s kolieskami 1100 litrová - 161,- €  bez DPH. 

Nádoby sú už zakúpené a uskladnené v budove mlyna u pána Huju. V priebehu mesiacov marec 

- apríl  budú  nádoby zmluvne odovzdané občanom do užívania.   

 

-   Uznesenie č. 195/2012 -  schválenie vypracovania projektu na 20 b.j. Pažite. 

Do dnešného dňa bolo realizované meranie termovíznou kamerou. Výsledky zatiaľ nemáme, ale 

na mieste bol zistený únik tepla jak cez obvodové múry, tak popri základovej doske. Keď teplota 

vonku bola -3,5 °C,  na obvode plášťa bola +2,5 °C. 

 

-   Uznesenie č. 196/2012 -  výstavba oplotenia pri MŠ. 

Starosta obce spresnil aktuálny stav, lebo po návšteve generálneho vikára Biskupského úradu 

v Žiline, obec bude musieť uvoľniť cirkevný pozemok. Biskupský úrad si chce dať oplotiť celý 

svoj pozemok aby neprišiel o klienta.  Obec musí dať vypracovať GP aby sa vyriešil vstup do 

škôlky, ktorý sa bude musieť riešiť popred bytovku.   

 

-   Uznesenie č. 207/2012 -  zabudovanie kamerového systému na MŠ. 

Umiestnenie kamerového systému je v riešení a podľa poveternostných podmienok  predpoklad  

jeho namontovania je do konca marca 2013. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie   informáciu starostu obce o plnení úloh 

z uznesení 13. riadneho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
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9.    Správa o kontrolnej činnosti HK obce 

 

Hlavná kontrolórka obce pani Šípková predložila poslancom OZ svoju správu o kontrolnej 

činnosti v našej obci za rok 2012.  Konštatovala, že poslanci si ju mohli vopred pozrieť, nakoľko 

ju obdržali ako prílohu s pozvánkou. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  po prerokovaní predloženého materiálu zobralo na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2012. 

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

 

 

 

10.   Vyradenie majetku obce z evidencie 

 

Na základe výsledkov ročnej inventarizácie a posúdenia majetku inventarizačnými komisiami, 

starosta obce navrhol vyradenie nefunkčného alebo chýbajúceho majetku z evidencie 

nasledovne: 

-  dom smútku  -  3 ks. opierka na vence malá,  20 m kábel,  

-  požiarna zbrojnica -  3 ks. hadica „C“ 

-  obecný úrad   -  1 ks. tlačiareň Epson,  1 ks. obecná tabuľa oválna, 1 ks. elektrický stroj  

                             Conzulta,  1 ks. tlačiareň Desc. HP 840 C,  3 ks. modrá stolička,     

                             1 ks.  počítač, 1 ks. počítačová zostava s vypuklým monitorom /z býval. OÚ/,   

                             1 ks. počítač s vypuklým monitorom, 1 ks. počítač biely s vypuklým  

                             monitorom, 1 ks. fax   

-  sklad VPP  -     1 ks. príklepová vŕtačka, 1 ks. stavebná miešačka, 1 ks. stavebná miešačka  

                             VPP,  1 ks. traktorík ihrisko, 1 ks. krovinorez,  2 ks. fúrik 

-  ČOV Hvozdnica -  2 ks. metla, 1 ks. lopata,  2 ks. hrable 

-  Obecný autobus KAROSA 968 AI. 

 

Na účely fyzickej likvidácie  navrhnutého majetku bola zriadená likvidačná komisia, ktorá 

posúdi vyradenie majetku obce.  Boli navrhnutí nasledovní poslanci:  Mgr. Belková Mária,  

Červenec Vlastimil a Bc. Glonek Jozef.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  likvidačnú komisiu na vyradenie majetku 

obce z evidencie v zložení:  Mgr. Belková Mária,  Červenec Vlastimil a Bc. Glonek Jozef.  

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

 

 

 

11.   Schválenie kúpnej zmluvy na stavbu sýpka 
 

Starosta obce  uviedol, že obec nutne potrebuje riešiť parkovanie a opravy techniky a sklady na 

materiál.  V rámci možností sa v našom katastri ponúkajú 2 riešenia.  

1.  Zakúpenie už postavenej budovy na okraji usporiadaného obecného pozemku , na ktorú bol  

     vypracovaný znalecký posudok v réžii vlastníka a to na 99.000,- eur .  

     Zároveň starosta obce dal vypracovať posúdenie uvedeného znaleckého posudku a to hlavne  

     na účely možnej pôžičky - za akých podmienok by bola banka ochotná poskytnúť finančné     

     krytie na zakúpenie tohto objektu. Bolo zistené, že v závislosti na lokalite a na tom, že  

     pozemky pod stavbou nie sú  vysporiadané, hodnota uvedenej stavby by mala byť vo  

     výške 54.588,- eur , prípadne iba 40.798,- eur, podľa výšky koeficientu polohovej diferenciá-   

     cie.  Spracovatelia posudkov si samozrejme trvajú každý na svojom hodnotení. 

2.  Druhým riešením by bola výstavba novej haly v súlade s prijatými rozhodnutiami  

     v predchádzajúcom volebnom období, na ktorú je spracovaná aj štúdia, podľa ktorej však  
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     predpokladaná cena haly je až  330.000,- eur. Poslanec Paed Dr. Hujo však zistil možnosť  

     výstavby novej haly za cca 100.000,- eur .  Pred diskúsiou starosta dal slovo pánovi Hujovi,  

     aby poslancov oboznámil s možnosťou  výstavby uvedenej haly. 

 Poslanec Paed Dr. Hujo informoval prítomných, že si pripravil aj prezentáciu, no nakoľko nie je 

pripravená technika, nie je možné ju premietnuť. Ďalej povedal, že je možné zakúpiť halu 12m x 

50m  za cca 64.000,- eur  aj s DPH a jej zateplenie by vyšlo na ďalších 30.000,- eur. Pritom táto 

hala sa dá postupne podľa potreby  predlžovať. Ako ďalej uviedol, ide len o jednu z možností 

výstavby novej viac účelovej haly. 

Diskúsia: 

     Diskutujúci v rade 1.  poslanec Vlastimil Červenec  povedal, že odvetranie sýpky a jej 

osvetlenie nie je problém, no na stavbu by bolo potrebné dať vypracovať statický posudok  

a problémom sú aj neusporiadané pozemky pod ňou. Náklady na jej sprevádzkovanie by mohli 

byť aj 2x vyššie ako je jej cena. 

     Diskutujúci v rade  2.  poslanec Ing. Štefan Buchtínec  povedal, že by bolo lepšie postaviť 

novú halu ako kúpiť starú budovu, o ktorej  nevieme aká je a aké problémy s ňou v budúcnosti 

nastanú.  

     Diskutujúci v rade 3.  poslanec Bc. Jozef Glonek oponoval tým, že je rozdiel za tie isté 

peniaze mať plechovú halu o ploche 600 m2, alebo murovanú halu o ploche 2000 m2. 

     Diskutujúci v rade 4.  poslanec Paed Dr. Hujo upozornil na to, že v prípade ak by sa zmluva 

na zakúpenie sýpky schválila, mali by sa peniaze vyplatiť naraz, aby sa budúce vedenie obce 

nezaťažovalo podlžnosťami. 

     Starosta obce povedal, že momentálne obec využije iba pivnice, ale v budúcnosti by sa 

podlažie  mohlo prenajať na nejakú výrobu, ktorá by v našej obci bola vítaná, hlavne z hľadiska 

zamestnanosti, bez ďalších nákladov.  Statika stavby by mala byť v poriadku, lebo hala bola 

predimenzovaná a pivnice by sa dali odvodniť a odvetrať. Výhodou je aj to, že hrubé múry 

zabezpečujú aj v zimnom období vnútornú plusovú teplotu. 

Nakoľko do konca 10. mesiaca sa podávajú žiadosti na enviro fondy na zateplenie, je potrebné 

aby obec budovu vlastnila. Preto navrhol zmluvu schváliť s kúpnou cenou 60.000,- eur 

a v prípade, že predávajúci zmluvu nepodpíše, dostal starosta obce mandát na vyjednávanie 

o cene predmetnej stavby.  

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  kúpnu zmluvu na stavbu Sýpka na pozemku 

parc.č. KNC  6615/27 v kat. úz. Štiavnik za kúpnou cenou 60.000,-eur s vyplatením celej sumy 

naraz  a v prípade nesúhlasu vlastníka so schválenou zmluvou, poverilo starostu obce vyjednávať 

s vlastníkom stavby o výške kúpnej ceny. 

Hlasovanie:    za - 7,  proti - 0,   zdržali sa  - 4 

 

 

 

12.   Kúpna zmluva na pozemok parc.č. KNC 4025 
 

Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o kúpu pozemku pri požiarnej zbrojnici, ktorú schválili 

poslanci za prítomnosti vlastníčky uvedeného pozemku pani Repáňovej na 12. riadnom 

zasadnutí OZ.  S vtedy prítomnou vlastníčkou pozemku bolo dohodnuté, že kúpna zmluva bude 

vyhotovená až po obdržaní finančných prostriedkov za požiarne auto MERCEDES, s čím pani 

Repáňová súhlasila. Keďže obec úhradu za uvedené auto už obdržala, bola vypracovaná kúpna 

zmluva, ktorú starosta predkladá poslancom na schválenie. 

Prítomní poslanci Ing. Buchtínec,  Paed Dr. Hujo, Pobiak a Červenec  poukázali na to, že aj keď 

sa pozemok nachádza v centre obce, vedený je ako trvale trávnatý porast  a preto cena 40.000,- 

eur zaň je privysoká.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  n e s c h v á l i l o  kúpnu zmluvu na pozemok parc.č. KNC  

4025 - ttp o výmere 556 m2, v kat. úz. Štiavnik.   

Hlasovanie:    za -  4  proti - 0,   zdržali sa  - 7 
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Následne poverilo starostu obce vyjednávať s vlastníčkou pozemku o znížení  kúpnej ceny. 
 

 

 

13.   Kúpna zmluva na ojazdené vozidlo  
 

Starosta obce uviedol, že na základe výberu dodávateľa  predkladá poslancom kúpnu zmluvu na 

ojazdené vozidlo RENAULT  PREMIUM  D 270.19 na schválenie.  

Poslanci upozornili na to, že v zmluve chýbajú údaje  ako je rok výroby a počet najazdených 

kilometrov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  kúpnu zmluvu na ojazdené vozidlo 

RENAULT  PREMIUM  D 270.19  s doplnením údajov: rok výroby a počet najazdených 

kilometrov.  

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

14.   Kúpna zmluva na nadstavbu na zber a zvoz komunálneho odpadu 
 

Starosta obce uviedol, že komisia vyslaná obcou skontrolovala na tvare miesta stav nadstavby 

ako aj vozidla, pričom zistila, že odpovedajú požadovanej špecifikácii. 

Prítomní poslanci upozornili, že aj v tejto zmluve chýbajú údaje, ktoré by tam mali byť a to 

taktiež  rok výroby a počet motohodín.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  kúpnu zmluvu na nadstavbu a zber 

komunálneho odpadu s montážou,  s doplnením údajov: rok výroby a počet motohodín.  

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

15.  I. etapa vybudovania chodníka  
 

Starosta obce prítomných poslancov informoval, že v súlade s platným stavebným povolením 

a projektovou dokumentáciou navrhuje I. etapu chodníka od požiarnej zbrojnice po zdravotné 

stredisko realizovať  v rámci vlastných režijných nákladov obce. Po prepočítaní navrhovaných 

nákladov zistil, že rozpočet na vybudovanie celého chodníka je 84.000,- eur, z čoho náklady na 

materiál sú iba cca 30.000,- eur, čím ušetríme cca 50.000,- eur.  Z  toho vyplýva, že viac ako 

polovica z celkových nákladov by sa vynaložila za vykonanie prác. Preto sa rozhodol  I. etapu 

chodníka vybudovať vo vlastnej réžii s verejnoprospešnými zamestnancami, pričom náklady by 

boli iba cca 6.000,- eur. Ak sa nám to podarí, môžeme postupne pokračovať v ďalších etapách. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o realizáciu I. etapy výstavby chodníka v úseku 

od požiarnej zbroj nice po zdravotné stredisko v cene 6.000,- eur. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

16.   Petícia občanov na opravu miestneho potoka a vodných stupňov 
 

Na základe sťažnosti občanov na zlý stav koryta rieky a následnú stratu spodnej vody, starosta 

navrhol zorganizovať petíciu za pomoci všetkých poslancov, na základe ktorej bude obec 
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opätovne žiadať Povodie Váhu o nápravu. Ďalej vysvetlil, že obec pripraví petičné hárky, ktoré 

poslanci dajú podpísať každý vo svojom okrsku. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  petíciu občanov za opravu potoka 

a vodných stupňov na potoku Štiavnik s tým, že petičné hárky sa pripravia pre všetkých 

poslancov, ktorí ich dajú podpísať občanom vo svojom okrsku. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

17.   Žiadosti občanov 

 

CVČ  Bytča, ul. Mieru 1357  -   žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 326,15  

                                                    eur  na deti s trvalým pobytom v Obci Štiavnik, v počte 5 detí do  

                                                    15 rokov.  

K uvedenej žiadosti starosta obce povedal, že tak ako naše SCVČ môžeme podporiť alebo 

nemusíme, ale ide nám hlavne o záujmovú činnosť našich detí, ktoré uvedené CVČ navštevujú. 

Sú to taktiež naše deti, aj keď navštevujú CVČ mimo našej obce. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 

326,15,- eur pre CVČ Bytča, ul. Mieru 1357, na deti s trvalým pobytom v obci Štiavnik. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

CVČ  Horný Val 24, Žilina  -  žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na deti s trvalým  

                                                  pobytom v Obci Štiavnik, v počte 2 deti do 15 rokov. 

Starosta obce navrhol, aby sa im poskytla adekvátna čiastka tak ako CVČ v Bytči  podľa počtu 

detí. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 

130,46,- eur pre CVČ  Horný Val 24, Žilina, na deti s trvalým pobytom v obci Štiavnik. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

ZUŠ v Bytči  -  žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na materiálno-technické vybavenie 

školy. 

Pri uvedenej žiadosti viacerí poslanci sa zhodli na tom, že rodičia za deti navštevujúce ZUŠ  

v Bytči každoročne platia dosť vysoký poplatok  a na sponzorstvo obec nemá peniaze. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  n e s c h v á l i l o   poskytnutie finančného príspevku pre 

ZUŠ  v Bytči na materiálno-technické vybavenie školy. 

Hlasovanie:    za - 0,  proti - 10,   zdržali sa  - 1 

 

Anna Bolíková, Štiavnik 1084 - žiadosť o odvodnenie prístupovej cesty. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  z o b r a l o   n a   v e d o m i e  žiadosť Anny Bolíkovej, 

bytom Štiavnik 1084 o odvodnenie prístupovej cesty a jej riešenie ponecháva do kompetencie 

starostu obce. 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 

Peter a Mária Ďureková, Štiavnik 896  - žiadosť o prenájom obecného pozemku pod výstavbu  

                                                                 dvoj garáže. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o prenájom časti obecného pozemku parc.č. 

KNC 4242/62  pre Petra a Máriu Ďurekovú, bytom Štiavnik 896 za účelom výstavby dvoj garáže 

v zmysle platného VZN obce. 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 

Michal Bavlna, Štiavnik 781 - žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného  

                                                 strediska za účelom zriadenia vlastnej predajne s mäsom  
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                                                 a mäsovými výrobkami. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  prenájom nebytových priestorov v budove 

zdravotného strediska, za účelom zriadenia vlastnej predajne s mäsom a mäsovými výrobkami, 

pre Michala Bavlnu, bytom Štiavnik 781 v zmysle platného VZN obce. 
Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Pavol Hraboš, Štiavnik 1156  - žiadosť o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 159,  

                                                  nakoľko ju dlhodobo užíval jeho otec a teraz on. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 

159/3 - záhrady o výmere 455 m2, pre žiadateľa Pavla Hraboša, bytom Štiavnik 1156, v zmysle 

platného VZN obce . 

 Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 

Anna Belejová, Štiavnik 1324  - žiadosť o finančnú výpomoc pre chorú dcéru Michaelu na  

                                                     invalidný vozík a na mikro výživu. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o finančnú výpomoc vo výške 300,- eur pre 

žiadateľku Annu Belejovú, bytom Štiavnik 1324 pre dcéru Michaelu na zakúpenie vozíka a na 

mikro výživu. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Ľubica Chachulová, Štiavnik 1330/3  -  žiadosť o finančnú výpomoc na zníženie dlhu na  

                                                                nájomnom a odpade  voči obci. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  z o b r a l o   n a  v e d o m i e  zníženie dlhu voči obci zo 

650,- eur  na  300,- eur pre žiadateľku Ľubicu Chachulovú, bytom Štiavnik 1330/3. 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Štiavnik  - žiadosť o finančný príspevok vo výške 4000,- eur na  

                                                             zakúpenie športovej motorovej striekačky. 

Za DHZ  sa zasadnutia zúčastnili pán  Červenec a pán Popelka, ktorí žiadosť odôvodnili tým, že 

zakúpenie športovej striekačky je hlavne pre deti a  mládež, ktoré majú  záujem o rozvíjanie 

tohto športu a aby mohli konkurovať iným obciam, ktoré takéto striekačky majú. Taktiež by 

chceli pritiahnuť viac mladých ľudí do svojich radov. 

Starosta obce vysvetlil, že všetky obce na okolí športovú striekačku majú, takže naše deti im 

nemôžu konkurovať aj keď sú teoreticky dobre pripravené. 

Poslanec Bc. Jozef  Glonek doplnil, že kvalita súťaží v dnešnej dobe je vysoká, takže bez 

uvedenej striekačky naše deti nemôžu uspieť. 

Poslanec Vlastimil Červenec zdôraznil, že je to pre naše deti a preto by obec mala prispieť 

väčšou sumou, aby nemuseli doplácať z vlastných prostriedkov. Navrhol finančný príspevok vo 

výške 5000,- eur.  

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o finančný príspevok vo výške 4000,- eur pre 

DHZ Štiavnik na zakúpenie športovej striekačky. 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 

HK moto team, v zastúpení Magdalénou Hudčekovou, bytom Hvozdnica 28  - žiadosť 

o pridelenie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1000,- eur na športovú činnosť. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  n e s c h v á l i l o   poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  pre 

HK moto team, Hvozdnica 28 na športovú činnosť. 

Hlasovanie:    za - 0,  proti - 0,   zdržali sa  - 11 

 

Občania z časti obce u Fujačka - žiadosť o odvodnenie miestnej komunikácie k rodinným 

domom v časti obce Štiavnik Fujaček - Breh žľabovým systémom.  
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  z o b r a l o   n a   v e d o m i e  žiadosť  občanov 

o odvodnenie miestnej komunikácie v časti obce Štiavnik Fujaček - Breh a jej riešenie 

ponecháva do kompetencie starostu obce. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Súkromné centrum voľného času Štiavnik 

Základná škola s materskou školou Štiavnik  - žiadosť o premiestnenie ihriska s umelým 

trávnikom. 

Starosta obce vysvetlil, že už riešil sťažnosť občanov bývajúcich v bytovkách 1070 a 175 

a v rodinnom dome 176, ktorí sa sťažovali na hluk a vulgárne výrazy športovcov, ktorí tam 

trénujú v nedeľu a v neskorých večerných hodinách. Bolo navrhnuté opatrenie, podľa ktorého by 

sa tréningy mali obmedziť. Presťahovanie ihriska by bolo pravdepodobne nákladné, preto by 

bolo potrebné najskôr dať vypracovať analýzu koľko by to stálo a až potom schvaľovať. 

Poslanec Ing. Štefan Buchtínec pripomenul, že sa jedná o kvalitné ihrisko, ktoré nám v okolí 

všetci závideli a keď sa navrhovalo, riaditeľ základnej školy s ním súhlasil.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  z o b r a l o   n a   v e d o m i e  žiadosť  Súkromného centra 

voľného času Štiavnik a Základnej školy s materskou školou Štiavnik  o premiestnenie ihriska 

s umelým trávnikom  s tým, že  starosta obce zabezpečí analýzu nákladov jeho premiestnenia, 

ktorú predloží na zasadnutie OZ, na základe ktorej OZ rozhodne.  

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Vlastimil Červenec, Štiavnik 200 - žiadosť o povolenie užívať obecnú parcelu KNC 4256 na  

                                                         prejazd a prechod poľnohospodárskych strojov a osobných  

                                                         automobilov. 

Prítomný žiadateľ poslanec Vlastimil Červenec  svoju žiadosť odôvodnil tým, že všetky 

poľnohospodárske stroje má zatiaľ umiestnené u svojej sestry, no to nie je trvalé riešenie. 

Nakoľko pri uvedenej obecnej parcele má svoj pozemok, chcel by si na ňom postaviť prístrešok 

na ich garážovanie. Na to však potrebuje prístup, no uvedená obecná parcela nie je priechodná. 

Starosta obce navrhol, aby stavebná komisia ako obvykle uvedenú žiadosť preskúmala na tvare 

miesta a navrhla riešenie.  

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  žiadosť Vlastimila Červenca, bytom Štiavnik 200 

o povolenie užívať obecnú parcelu KNC 4256 na prejazd a prechod poľnohospodárskymi strojmi 

a osobnými automobilmi  z o b r a l o   n a   v e d o m i e  s tým, že  stavebná komisia žiadosť 

preskúma na tvare miesta a navrhne riešenie. 

 

Štefan Parčiš, Štiavnik 95  - žiadosť o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 215 za účelom 

                                              výstavby garáže. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  prenájom časti obecného pozemku parc.č. 

KNC 215  pre žiadateľa Štefana Parčiša, bytom Štiavnik 95, za účelom výstavby garáže v zmysle 

platného VZN obce. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 2 

 

LAVADO  s.r.o., Hliny 1418/3, Pov. Bystrica, prevádzka Hliník 166, Bytča  -  žiadosť  

         o umiestnenie reklamného bannera o veľkosti 60x130 cm na plote miestneho cintorína. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o umiestnenie reklamného bannera o veľkosti 

60 x 130 cm  na plote miestneho cintorína, pre žiadateľa Lavado s.r.o. , Hliny 1418/3, Pov. 

Bystrica, prevádzka Hliník 166, Bytča v zmysle platného VZN obce. 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 

Gastrotop Bytča s.r.o., Veľká Okružná 43, Žilina, prevádzka Radničná reštaurácia , Námestie SR 

25, Bytča  - žiadosť o prenájom priestoru telocvične ZŠ v Štiavniku za účelom organizovania 

spoločenskej akcie.  
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o prenájom priestoru telocvične ZŠ v Štiavniku 

za účelom organizovania spoločenskej akcie  pre žiadateľa  Gastrotop  Bytča  s.r.o. , Veľká 

Okružná 43, Žilina, prevádzka Radničná reštaurácia, Námestie SR 25, Bytča  v zmysle platného 

VZN obce .. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

18.   Rôzne 

 

     1./  Starosta obce informoval poslancov, že v obci vznikajú sťažnosti na organizovanie 

diskoték v pôstnom období. Uvedený problém konzultoval s právnikom, ktorý sa vyjadril, že nie 

je v kompetencii obce diskotéky zakázať. Preto je iba na rodičoch, či svoje deti na diskotéku 

pustia, alebo nie.   

     2./   Ďalej starosta obce informoval, že dostal súhlas od Biskupského úradu v Žiline na 

výmenu pozemkov na rozšírenie cintorína. Ide  o zámenu pozemkov nad cintorínom, ktoré obec 

vykúpi od súčasných vlastníkov, čo bolo schválené na 2. zasadnutí  OZ  dňa 25.2.2011 za cenu 5 

eur za 1 m2,  za spodnú časť farskej záhrady. Jedná sa o cca 1700 m2. 

Zároveň mu bolo oznámené, že si cirkev berie svoje pozemky pri materskej škôlke. Dôvodom je 

to , že prevádzka, ktorá je v ich objekte si to vyžaduje. Obci vznikol problém s prístupom do 

materskej škôlky, čo sa musí riešiť úpravou súčasnej hranice medzi pozemkami geometrickým 

plánom bez zmeny výmery. 

     3./  Starosta obce taktiež informoval poslancov, že na základe našej žiadosti Náčelník 

Generálneho štábu ozbrojených síl SR  prisľúbil, že príslušníci 5. Pluku špeciálneho určenia zo 

Žiliny sa zúčastnia na Dni detí v našej obci.  Uvedeným podujatím chceme našim deťom spestriť 

ich deň. 

 

Poslanec Vlastimil Červenec  poukázal na závady v  dome smútku: 

 -  nefunguje mikrofón 

 -  chladič katafaltu  namŕza keď je teplo, potrebné by bolo zmerať tlak 

 -  vykurovanie domu smútku,  nefunkčný záchod. 

Starosta obce odpovedal, že v rámci envioromentálnych fondov  plánuje rekonštrukciu 

a zateplenie domu smútku a zasadačky pri domove dôchodcov. 

 

Poslanec Paed Dr. Peter Hujo  -  ako to vyzerá so zakúpením autobusa. 

Starosta odpovedal, že ponuku už má, ale musí prebehnúť výberové konanie. 

 

Poslanec Ing. Štefan Buchrínec  -  čo je so starým autobusom. 

Starosta odpovedal, že sa musí vyradiť z majetku obce, lebo nemá STK. Musí sa odhlásiť 

z evidencie a pravdepodobne sa predá za šrotovú cenu. 

 

Poslanec Ján Pobiak  - ako to vyzerá s projektom na potoky. 

Starosta odpovedal, že v I. kole sme neprešli, lebo nebolo stavebné povolenie. Zatiaľ je vydané 

územné rozhodnutie a začne sa vybavovať stavebné povolenie. Potom sa prihlásime na ďalšiu 

výzvu.  

 
 

26.   Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť  a  14. riadne zasadnutie OZ 

ukončil. 
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V Štiavniku, 27.02.2013 

Zapísala:  Kamila Šutarová 

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

                                                                                                         Ing. Štefan Vároš 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ján Pobiak                  ...................... 

 

                                        Paed Dr. Peter Hujo   ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


