ZÁPISNICA
z 05. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 22.03.2013

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Schválenie obstarania garážových a skladových priestorov pre Obec Štiavnik.
Schválenie kúpnej zmluvy na pozemok parc. č. KNC 4025.
Schválenie zmluvy na spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z recyklačného fondu /separovaný zber/.
7. Schválenie vyradenia a likvidácie majetku podľa záznamu vyraďovacej komisie
8. Rôzne.
9 . Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
5. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku otvoril starosta obce Ing. Štefan
Vároš . Privítal prítomných poslancov a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je
prítomných 8 poslancov, teda 05. mimoriadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.
Poslanci Bočinec Štefan, Bc. Harciník František a Fajbík Štefan sa dostavili počas zasadnutia.

2.

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starosta obce Ing. Štefan Vároš navrhol overovateľov zápisnice Jozefa Bavlnu a Petra
Vároša a určil zapisovateľku Kamilu Šutarovú.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice Jozefa Bavlnu a Petra Vároša.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

3.

Schválenie programu14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce navrhol program 05. mimoriadneho zasadnutia OZ doplniť o nasledovné body:
- Schválenie kúpnej zmluvy na autobus pre obec .
- Schválenie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu.
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 05. mimoriadneho zasadnutia
OZ .
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Schválenie obstarania garážových a skladových priestorov pre Obec Štiavnik.
Schválenie kúpnej zmluvy na pozemok parc. č. KNC 4025.
Schválenie zmluvy na spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z recyklačného fondu /separovaný zber/.
7. Schválenie vyradenia a likvidácie majetku podľa záznamu vyraďovacej komisie
8. Schválenie kúpnej zmluvy na autobus.
9. Schválenie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu.
10. Rôzne.
11 . Záver.

4. Schválenie obstarania garážových a skladových priestorov pre obec.
Starosta obce uviedol, že na základe mandátu zo 14. Zasadnutia OZ realizoval vyjednávanie
s majiteľom budovy sýpka na pozemku parc.č. KNC 6615/27 o cene, za ktorú je ochotný
budovu odpredať. Zníženie ceny z 99.000,- eur na 60.000,- eur predávajúci neakceptoval. Bol
by ochotný predať samotnú sýpku za 90.000,-eur, pričom navrhol, že za pôvodnú cenu sýpky
99.000,- eur je nám ochotný predať aj 2 silážne žľaby, ktorých cena bola znalcom stanovená na
30.000,- eur. Informoval, že OR odporučila odkúpiť sýpku a 2 silážne žľaby za cenu 99.000,eur.
Diskusia:
Na otázku využitia sýpky starosta obce uviedol, že v prízemí budú garáže na parkovanie
techniky , sklady materiálu a presťahuje sa sem separovanie odpadu, ktoré je v súčasnej dobe
v priestoroch budovy Agrojavorníka za odplatu. V ďalších poschodiach sa budeme uchádzať
o zriadenie malej výroby, napr. likvidáciu pneumatík, čím by sa mohli vytvoriť pracovné miesta
pre našich občanov.
Poslanec Ing. Štefan Buchtínec vyzval starostu obce, aby odôvodnil, na čo obec uvedené silážne
žľaby využije.
Starosta obce odpovedal, že obec ich využije na skládku biologicky rozložiteľného odpadu ako
je tráva, konáre a pod., ktorý bude obec od občanov pravidelne zberať do veľkoplošných
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kontajnerov, pretože podľa nového zákona o odpadoch obec je povinná zabezpečiť likvidáciu
biologicky rozložiteľného odpadu. V budúcnosti by obec mohla zabezpečiť likvidáciu aj pre
okolité obce, nakoľko pridaním iných komponentov z uvedeného odpadu vzniká rašelina, ktorú
by obec mohla ďalej predávať. Taktiež cez silážne žľaby prechádza cesta priamo k budove
sýpky, takže ak by sme k nej nemali prístup cez iné pozemky, mali by sme prístup po tejto ceste.
Poslanec Ján Pobiak upozornil na to, že v okolí sú rodinné domy, ktorých občania nemusia
s kompostovaním súhlasiť.
Starosta obce odpovedal, že je to priemyselná zóna a vhodnejší priestor sa v našej obci
nenachádza.
Poslanec Ing. Štefan Buchtínec sa vyjadril, že je zásadne proti tomu, aby biologický odpad
k nám vozilo celé Bytčansko.
Na to starosta obce informoval, že by sa jednalo o biologicky rozložiteľný odpad ako je tráva
a drevená hmota, nie biologicky nebezpečný odpad.
Poslanec Vlastimil Červenec sa vyjadril, že je za všetko, čo je prínosom pre obec, ale zároveň to
musí byť pre obec aj výhodné. V tomto prípade však má obavu, že bude problém
s vysporiadaním pozemkov pod uvedenými stavbami. Je zásadne proti výmene pozemkov
v uvedenej lokalite za pozemky v centre obce. Nemali by sa odkupovať iba pozemky pod
sýpkou, ale aj pozemky v širšom rozsahu.
Poslanec Ing. Štefan Buchtínec opätovne poukázal na vysokú cenu za sýpku, nakoľko na
predchádzajúcom t.j. 14. riadnom zasadnutí OZ starosta obce informoval, že dal vypracovať
prehodnotenie znaleckého posudku na uvedenú nehnuteľnosť iným znalcom, podľa ktorého jej
hodnota by mala byť 40.798,- €, prípadne na 54.588,- €.
Na to starosta obce odpovedal, že uvedené posudky mohli byť vypracované tak, že jeden bol
nadhodnotený a druhý zasa podhodnotený, pričom pravda je možno niekde v strede. Práve
preto bol poverený obecným zastupiteľstvom jednať s pánom Kučavíkom aby znížil cenu na
60.000,- €. Ten napokon za pôvodnú požadovanú cenu ponúkol obci aj 2 silážne žľaby, ktoré
boli ohodnotené na 30.000,- eur.
Poslanec Paed Dr. Hujo Peter pripomenul, že na zasadnutí OR bolo navrhnuté aby v uvedených
priestoroch bola umiestnená aj požiarna zbrojnica, čím by sa ušetrili náklady na plánovanú
prestavbu garáží pri domove soc. služieb.
Na to odpovedal poslanec Vlastimil Červenec, že požiarna zbrojnica by mala byť v centre obce
aby bola čo najlepšie dostupná.
Poslanec Paed Dr. Hujo Peter informoval, že keď sa jednalo s pánom Kučavíkom o odpredaji
budovy sýpky tak sa vyjadril, že je ochotný odviesť návoz zeminy okolo nej a ju odvodniť.
Starosta obce odpovedal, že on s ním o tom nejednal, ale môže sa to zapracovať do zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schvaľuje kúpnu zmluvu na budovu „sýpka“ na pozemku
parc.č. KNC 6615/27 a dve silážne jamy na pozemku parc.č. KNC 6600 a 6601 v kat. úz.
Štiavnik, spolu za cenu 99.000,- eur, uzatvorenú medzi predávajúcim Elenou Kučavíkovou rod.
Deckou, bytom Kilianova 137 a kupujúcim Obcou Štiavnik, zastúpenou starostom obce Ing.
Štefanom Várošom s podmienkou v zmluve, že predávajúci zabezpečí odvodnenie objektu
a terén okolo stavby upraví podľa požiadaviek obce.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 3

5. Schválenie kúpnej zmluvy na pozemok KNC 4025
Starosta obce uviedol, že na základe odporučenia Obecnej rady navrhuje tento bod
neprejednávať, lebo OR neodporučila kúpu tohto pozemku ani po znížení ceny na 38.500,- eur
z dôvodu vysokej ceny.
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6. Schválenie zmluvy na spracovanie žiadosti na recyklačný fond
Starosta obce uviedol, že v minulosti na základe zmluvy s Recyklačným fondom obec dostala
dotáciu, z ktorej bolo zakúpené IVEKO a nádoby na separovaný odpad a plastové vrecia. Na
základe tejto zmluvy sme boli zaviazaní vyzbierať do roku 2011 určité množstvo vyseparovaného odpadu. Nakoľko sa nám to nepodarilo, Recyklačný fond dodatkom predĺžil pôvodnú
zmluvu až do roku 2014. Nakoľko je obec schopná požadované množstvo splniť už v roku 2013,
požiadali sme o skrátenie doby do konca roka 2013, aby sme mohli požiadať o ďalšiu dotáciu.
Na základe doteraz dosiahnutého množstva vyseparovaného odpadu môže získať dotáciu na
tento účel až do výšky 62.000,- eur, za čo by sa mohla zaobstarať dotrieďovacia linka na
tetrapaky, nádoby na separovaný odpad do domácností a iný materiál súvisiaci so separovaným
odpadom. Preto navrhol zmluvu schváliť, výsledkom čoho bude návrh projektu, ktorý bude
predmetom rokovania OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schvaľuje Zmluvu o dielo č. 2013-02-0 na spracovanie
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Recyklačného fondu na separovaný
zber
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0

7. Schválenie vyradenia a likvidácie majetku obce
Na základe záznamu likvidačnej komisie, ktorá posúdila vyradenie a fyzickú likvidáciu
hmotného majetku obce starosta obce navrhol vyradenie nefunkčného alebo chýbajúceho
majetku z evidencie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vyradenie hmotného 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. traktorik ihrisko, 1 ks. krovinorez, 2 ks. fúrik
- ČOV Hvozdnica - 2 ks. metla, 1 ks. lopata, 2 ks. hrable
- Obecný autobus KAROSA 968 AI.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0

8. Schválenie kúpnej zmluvy na autobus
Starosta obce uviedol, že autobus, ktorý mala obec zakúpiť bol pred uzatvorením zmluvy
znehodnotený, preto na predchádzajúcom zasadnutí zmluva nebola schvaľovaná. Keďže
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výberovým konaním bol vybraný iný ojazdený autobus, starosta navrhol schváliť zmluvu na jeho
zakúpenie.
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu zmluvu na kúpu motorového vozidla zn. Autobus SOR
9,5 typ C 9,5 Lili, za cenu 10.200,- eur aj s DPH.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0

9. Schválenie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu
Starosta obce vysvetlil, že v roku 2012 nám vznikol prebytok finančných prostriedkov, ktoré
v roku 2013 prechádzajú do rozpočtu obce ako rezervný fond a ich použitie musí schváliť
obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na:
- vyplatenie odmeny za úspešnosť projektu „Cezhraničná spolupráca Javorníky“- 11.280, 60 €
- zakúpenie sýpky a silážnych žľabov - 99.000,- €
- zakúpenie autobusa - 10.200,- €
- zakúpenie vozidla na zber komunálneho odpadu - 11.400,- €
- zakúpenie nadstavby na zber a zvoz komunálneho odpadu - 10.200,- €
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Ďalej starosta obce informoval, že z tohto fondu ale v roku 2012 bola vyplatená suma 34.000,eur ako druhá splátka za ústredné kúrenie v ZŠ Štiavnik.

9. Rôzne
Predmetom rôzneho boli ako prvé žiadosti.
Štefan Michút, Štiavnik 1199 - žiadosť o jedno rázovú dávku v hmotnej núdzi.
Obecné zastupiteľstvo schválilo jedno rázovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 300,- eur pre
žiadateľa Štefana Michúta, bytom Štiavnik 1199.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Ján Ftáček, Štiavnik 433 - žiadosť o prenájom časti prístrešku na futbalovom ihrisku za účelom
dočasného predaja občerstvenia počas futbalových zápasov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti prístrešku na futbalovom ihrisku na predaj
občerstvenia počas futbalových zápasov pre žiadateľa Jána Ftáčka, bytom Štiavnik 433.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0.
Poslanec Paed Dr. Peter Hujo:
- V akom stave sú nadstavené 4 byty v školskej bytovke .
Starosta obce odpovedal, že byty sú už pridelené, rieši sa pripojenie na rozvod energií.
- Na hlavnej ceste sa vytvárajú výtlky .
Starosta obce povedal, že budeme informovať VUC, že po rekonštrukcii je cesta v zlom stave.
- Pozemok pri školských bytovkách by bolo potrebné upraviť, aby bolo jasné čo bude zeleň
a kde sa bude parkovať.
Starosta obce uviedol, že má v pláne vyasfaltovať priestor pred školskou bytovkou a už aj jednal
s pani Bielikovou - predsedníčkou SVB , aby pripravili návrh /štúdiu/ priestoru pred bytovkou.
- Či by nebolo možné riešiť s I. etapou výstavby chodníka aj II. etapu výstavby v úseku od
zdravotného strediska po MŠ.
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Starosta odpovedal, že najskôr sa urobí I. etapa a ak sa podarí, môže sa pokračovať.
Poslanec Ing. Štefan Buchtínec:
- Ako to vyzerá s kúpou traktora. Mal by sa zakúpiť, lebo to čo zaplatí obec za odhŕňanie
snehu, už by sa bol zaplatil aj traktor.
- Petičné hárky - vyhlásiť v miestnom rozhlase, že poslanci budú chodiť s petičnými hárkami,
aby ľudia vedeli o čo sa jedná.

10. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a 05. mimoriadne zasadnutie OZ
ukončil.

V Štiavniku, 22.03.2013
Zapísala: Kamila Šutarová
..........................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Bavlna Jozef
Vároš Peter

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