
 

Z Á P I S N I C A 
 

z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 21.06.2013   

 

 

 

 

 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,  Bc. Glonek Jozef,   Bc. Harciník František,  PaedDr. 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. Správa starostu obce o plnení úloh zo 14.riadneho a 5. mimoriadneho zasadnutia OZ. 

5. Správa nezávislého audítora o audite účtovnej uzávierky za rok 2012. 

6. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke. 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012. 

8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012. 

9. Schválenie prebytku hospodárenia na tvorbu  rezervného fondu obce. 

10. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1 k programovému rozpočtu obce na rok 2013. 

11. Schválenie  platu starostu obce. 

12. Schválenie spracovania projektovej dokumentácie na zateplenie 20 b.j. Štiavnik. 

13. Schválenie zámennej zmluvy na pozemok pri Materskej škole v Štiavniku. 

14. Vstup obce do občianskeho združenia  MAS / Miestna akčná skupina /. 

15.  SEVaK  - odovzdanie majetku 

16.  Zámenná zmluva na traktor. 

17.  SARIO - ponuka  objektu a pozemkov. 

18.  Rekonštrukcia  športoviska - lyžiarsky vlek. 

19.  Úprava  veľkoobjemových kontajnerov na separovaný zber. 

20.  Žiadosti občanov. 

21.  Rôzne. 

    22.  Záver.        

   

 

 



1. Otvorenie zasadnutia 

     

    15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku otvoril starosta obce Ing. Štefan 

Vároš .  Privítal prítomných poslancov a konštatoval, že  z celkového počtu 11 poslancov je 

prítomných 7 poslancov, teda 15. riadne  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, Fajbík Štefan a Červenec Vlastimil sa dostavili 

počas zasadnutia. 

  

 

 

3.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 
 Starosta obce Ing. Štefan Vároš   navrhol overovateľov zápisnice  Jozefa Bavlnu  a Ing. 

Štefana Buchtinca  a  určil  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 Ing. Štefana Buchtinca.    

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

 

 

 

4.  Schválenie programu 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce navrhol program 15. riadneho zasadnutia OZ  upraviť nasledovne:  

-   vyradiť bod programu - odovzdanie majetku spoločnosti SEVaK,  nakoľko nepredložili 

návrh  

    uznesenia, 

-   posunúť bod  -  stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2012,  nakoľko hlavná  

    kontrolórka obce sa dostaví  neskôr  a v bode  rôzne riešiť  návrh plánu kontrolnej činnosti 

    HK na II. polrok 2013.  

Poslanec Ján Pobiak navrhol bod programu - schválenie platu starostu obce presunúť až keď bude 

prítomných viac 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 15. riadneho zasadnutia OZ . 

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

 

    1.  Otvorenie zasadnutia OZ.  

    2.  Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

    3.  Schválenie  programu zasadnutia OZ. 

    4.  Správa starostu obce o plnení úloh zo 14.riadneho a 5. mimoriadneho zasadnutia OZ. 

    5.  Správa nezávislého audítora o audite účtovnej uzávierky za rok 2012. 

    6.  Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke. 

    7.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012. 



    8.  Schválenie prebytku hospodárenia na tvorbu  rezervného fondu obce. 

    9.  Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1 k programovému rozpočtu obce na rok 2013. 

   10.  Schválenie spracovania projektovej dokumentácie na zateplenie 20 b.j. Štiavnik. 

   11.  Schválenie zámennej zmluvy na pozemok pri Materskej škole v Štiavniku. 

   12.  Vstup obce do občianskeho združenia  MAS / Miestna akčná skupina /. 

   13.  Zámenná zmluva na traktor. 

   14.  SARIO - ponuka  objektu a pozemkov. 

   15.  Rekonštrukcia  športoviska - lyžiarsky vlek. 

   16.  Úprava  veľkoobjemových kontajnerov na separovaný zber. 

   17.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012. 

   18.  Žiadosti občanov. 

   19.  Schválenie  platu starostu obce. 

   20.  Rôzne. 

   21.  Záver.      

    

 

     

4.   Správa starostu obec o plnení úloh zo 14. iadneho zasadnutia OZ 

 

-   Uznesenie č. 223/2012  -  zaslanie petície občanov ohľadne  úpravy miestneho potoka  

    a vodných stupňov  na  Povodie Váhu   - splnené. 

-   Uznesenie č. 224/2012  a  225/2012  -  poskytnutie finančných prostriedkov  pre CVČ  

    Bytča a Horný Val Žilina  -  splnené. 

-   Uznesenie č. 231/2012  -  poskytnutie 300,- eur pani Belejovej pre chorú dcéru -  splnené. 

-   Uznesenie č. 233/2012  -  motorová striekačka pre DHZ - komisiou bol vybraný dodávateľ  

    a zaslaná objednávka. Teraz sa čaká na dodanie tovaru. 

-   Uznesenie č. 236/2013  -  preloženie ihriska s umelým trávnikom - podľa vyjadrenia znalca 

    by to bolo neekonomické. Je potrebné ho nechať dožiť a potom požiadať FP na výstavbu  

    nového v iných priestoroch. 

 -  Uznesenie č. 237/2013  -  sprístupnenie obecného pozemku - vyjadrí sa predseda stavebnej 

    komisie. 

 

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

zo 14. riadneho zasadnutia OZ .  

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

 

 

 

5.   Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2012  

 

Nakoľko nezávislá audítorka sa na zasadnutie OZ nedostavila, jej správu k účtovnej závierke 

prečítal starosta obce, podľa ktorej účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Štiavnik k 31.12.2012 a výsledky jej 

hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom 

o účtovníctve.  

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  správu nezávislého audítora 

o audite účtovnej závierky za rok 2012.  

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

 

 

 

5.   Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  

 

Starosta obce prečítal taktiež i správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  

v ktorej konštatovala, že konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky  vyjadruje verne 

a pravdivo vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia 

konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil k 31.12.2012v súlade so zákonom o účtovníctve  

č. 431/2002 Z.z. v platnom znení. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  správu nezávislého audítora ku 

konsolidovanej  účtovnej závierke.  

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

 

 

 

6.   Záverečný účet obce za rok 2012   

 

Starosta obce sa vyjadril, že nakoľko poslanci záverečný účet obdržali s pozvánkou, mali 

možnosť si ho preštudovať, preto otvoril diskusiu aby sa k nemu vyjadrili.  

Diskutujúci v rade 1. poslanec Ján Pobiak poukázal na to,  že číslovanie programov v tabuľke 

nesúhlasí s číslovaním v texte.  Preto by bolo dobré v budúcnosti lepšie upresniť vysvetlivky 

v textovej časti záverečného účtu.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  záverečný účet obce Štiavnik za rok 2012 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

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

 

 

 

7.   Použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu   

 

Starosta obce vysvetlil, že prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške 197.976,77 eur  

navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  použitie prebytku po vylúčení účelových 

prostriedkov  a grantov zo ŠR v sume 197.976,77eur, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 

písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 

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

 

 

 



8.   Rozpočtové opatrenie č. 1/2013  

 

K uvedenému bodu starosta obce povedal, že plánovaný rozpočet obce na rok 2013 bol upravený  

a to:  rozpočtové príjmy z 2 046 415,- eur   na 2 347 482,46 eur, 

         rozpočtové výdavky  z 1 950 671 eur  na  2 269 624,69 eur 

Konečný rozpočet obce po 1. zmene v r. 2013 zostáva prebytkový vo výške 77 857,77 eur. 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  zmenu rozpočtu v zmysle 

vnútorného predpisu obce Štiavnik č. 1/2012, ako i ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  a to navýšenie bežných príjmov a výdavkov obce o 32 827,15 

eur / granty, transfery, účelové prostriedky / a finančných operácií vo výške 135 908,34 eur. 

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

 

     Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zmenu rozpočtu  vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c/ 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: 

 

 

 Rozpočet na 

rok 2013  v € 

OZ berie na 

vedomie  v 

€ 

OZ schvaľuje  

1. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2013  v € 

Rozpočet obce 

na rok 2013 po 

1. zmene  v € 

Bežné príjmy 2 006 115  32 827,15        231,97 2 039 174,12 

Kapitálové príjmy      40 000         0       1 300,00      41 300,00 

Finančné operácie 

príjmové 

 

          300 

 

135 908,34 

 

130 800,00 

 

   267 008,34 

Príjmy spolu 2 046 415 168 735,49 132 331,97 2 347 482,46 

 

 

 

 

 

 

 Rozpočet na 

rok 2013  v € 

OZ berie na 

vedomie  v 

€ 

OZ schvaľuje  

1. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2013  v € 

Rozpočet obce 

na rok 2013 po 

1. zmene  v € 

Bežné  výdavky 1 830 428   52 036,45    20 345,20 1 902 809,65 

Kapitálové  výdavky      58 375 116 699,04    129 873,00     304 947,04 

Finančné operácie 

výdavkové 

 

     61 868 

 

         0 

 

          0 

 

      61 868 

Výdavky spolu 1 950 671 168 735,49 150 218,20 2 269 624,69 

 

 



 

9.   Spracovanie projektovej dokumentácie na 20 b.j. Štiavnik - Pažite 

 

Na základe sťažností nájomníkov 20 b.j. v lokalite Pažite na nadmerné vlhnutie v bytoch 

a spoločných priestoroch, obec bola nútená sa s týmto problémom zaoberať. Po konzultácii 

s nájomníkmi obec požiadala atelier ARKON s.r.o. v Pov. Bystrici o určenie nákladu na 

realizáciu zateplenia bytového domu. Podľa ich návrhu predpokladaný náklad je 40 168,- eur. 

K tomu aby sa zateplenie mohlo zrealizovať je potrebné dať vypracovať projekt. Vyzval 

prítomných poslancov aby sa k tomu vyjadrili, čím otvoril diskusiu. 

Ako prvý diskutujúci Peter Vároš sa informoval, či nájomníci s uvedeným zateplením vôbec 

súhlasia, keďže sa im to premietne do zvýšeného nájomného.  Starosta obce odpovedal, že už to 

s nimi preberal, no nakoľko bytový dom je majetkom obce, nemôžeme ho nechať znehodnotiť. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  spracovanie projektovej dokumentácie na 

zateplenie 20 b.j. Štiavnik - Pažite. 

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

 

 

 

10.   Zámenná zmluva 

 

Starosta obce vysvetlil, že z dôvodu plánovaného oplotenia cirkevného pozemku musí sa riešiť 

prístup do  materskej školy, hlavne vjazd zásobovacieho auta do kuchyne v materskej škole. 

Preto obec dala vypracovať GP,  ktorý rieši zámenu pozemkov tak, že obec zamieňa časť svojho 

pozemku o výmere 22 m2 za časť cirkevného pozemku tiež o výmere 22 m2. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zámennú zmluvu medzi Obcou Štiavnik 

a Rímsko-katolíckou cirkvou, Farnosť Štiavnik na pozemok KNC 44/12 o výmere 22 m2, 

vytvorený z parc.č. KNC 44/2 zapísanej na LV č. 3266, za pozemok 44/13 o výmere 22 m2, 

vytvorený z parc.č. KNC 44/1 zapísanej na LV č. 2741. 

 

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

 

 

 

11.   Vstup obce do MAS 

 

K uvedenému bodu programu starosta obce objasnil, že sa jedná o Občianske združenie 

Bytčiansko, ktoré sa bude uchádzať o získanie statusu miestnej akčnej skupiny na čerpanie 

prostriedkov  z Európskej únie ako program obnovy dediny. 

Diskusia: 

Ako prvý diskutujúci PaedDr. Hujo  poukázal na to, že uvedené združenie by malo mať svoje 

stanovy a mal by mať zvolený prípravný výbor , ktorý bude s obcou jednať, následne na to môže 

zastupiteľstvo schváliť vstup do daného občianskeho združenia. 

Druhý diskutujúci Ing. Buchtínec  reagoval vyjadrením, že najskôr musí združenie vzniknúť a až 

potom si môže schváliť stanovy, preto by sme ich v tom nemali brzdiť.  

Taktiež starosta obce sa vyjadril, že uvedené združenie vznikne možno aj bez našej obce a potom 



budeme žiadať aby nás do združenia zobrali. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  vstup obce Štiavnik do Občianskeho združenia 

Bytčiansko. Združenie sa bude uchádzať o získanie statusu miestnej akčnej skupiny na čerpanie 

prostriedkov z Európskej únie Program obnovy dediny , LDR a IROP. 

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

 

 

 

12.   Zámenná zmluva na traktor 

 

Starosta obce povedal, že zámenná zmluva na traktor nemôže byť zatiaľ schválená, nakoľko nie 

je doriešená.  Musí sa dať vypracovať znalecký posudok na zamieňaný hnuteľný majetok, aby 

mohla byť vyčíslená jeho hodnota.  Preto navrhuje bod  schválenie zámennej zmluvy na traktor 

vyradiť a  namiesto toho zaradiť schválenie vyčlenenia finančných prostriedkov na obstaranie 

prídavného zariadenia na traktor - snežného pluhu s príslušenstvom.   

Diskusia: 

Ing. Štefan Buchtínec  sa informoval, či sa darované veci môžu zamieňať, keď sú už majetkom 

obce.  Starosta obce odpovedal, že právnička darovaciu zmluvu preštudovala a vyjadrila sa, že 

majetok sa môže zameniť, iba sa nemôže odpredať. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  vyčlenenie finančných prostriedkov na obstaranie 

prídavného  zariadenia - snežného pluhu s príslušenstvom v predbežnej cene 7.000,- eur bez 

DPH.  

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

 

 

 

12.   Prenájom prostredníctvom SARIO 

 

Starosta obce prítomných poslancov  informoval, že SARIO je  slovenská agentúra pre rozvoj 

investícii a obchodu, ktorá sprostredkúva aj zahraničných investorov.  Cieľom tejto spolupráce 

je vytvorenie pracovných miest. Jedná sa o nevyužité 2. a 3. podlažie odkúpenej budovy - sýpky, 

vysporiadané pozemky na družstve  a pozemok Rakovanoviech lúky.  Uvedené priestory 

a pozemky by obec chcela ponúknuť prostredníctvom tejto agentúry do prenájmu pre prípadného 

investora. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Štefan Buchtínec sa spýtal, na čo obec chce ponúknuť Rakovanoviech lúky, keď tie 

boli určené na vybudovanie rekreačnej zóny .  

Starosta obce odpovedal, že prenájom pozemkov môže byť ponúknutý buď na podnikanie, alebo 

na rekreáciu. Práve tieto pozemky by boli ponúknuté na rekreáciu. 

Poslanec Paed Dr. Hujo oboznámil poslancov s podmienkami za akých je možné nehnuteľnosti 

ponúknuť cez SARIO ako aj na presný účel ich využitia.  Ďalej sa informoval čo takéto 

sprostredkovanie bude obec stáť.  

Starosta obce odpovedal, že podľa jeho informácií sprostredkovanie je bezplatné. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  ponúknuť na prenájom prostredníctvom agentúry 



SARIO  Rakovanoviech lúky -  kultúra a šport, vysporiadané pozemky na bývalom roľníckom 

družstve -  podnikateľské aktivity,  voľné kapacity objektu sýpka -  podnikateľské aktivity. 

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

 

 

 

13.   Rekonštrukcia športoviska - lyžiarsky vlek 

 

Starosta obce povedal, že v rozpočte je vyčlenených 5.000,- eur na športoviská. Nutnú opravu  

potrebuje  lyžiarsky vlek s unimobunkou a prístreškom, aby sa mohol v zimnom období  

prevádzkovať. Výdavky  na materiál predstavujú 1000,-  až 1500,- eur. S niektorými 

podielovými vlastníkmi  pozemkov, cez ktorý vlek prechádza, bola na znak ich súhlasu 

uzatvorená  i nájomná zmluva. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  rekonštrukciu športoviska - 

lyžiarsky vlek. 

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

 

 

 

14.   Úprava veľkoobjemových kontajnerov 

 

Starosta obce pripomenul, že nakoľko boli zakúpené smetné nádoby pre domácnosti, 

veľkoobjemové kontajnery boli stiahnuté.  Avšak na základe v minulosti podaného projektu nám 

bolo dodaných ešte 15 kusov  veľkoobjemových kontajnerov,  ktoré  obec už nemala ako 

využiť. Preto sa rozhodol ich dať upraviť na zatvorené  s bočným vhadzovaním a to 4 kusy na 

plasty a  tetrapak  a 8 kusov  s dvierkami na TKO  pre bytovky a odľahlé  rekreačné osady. 

Cena za prerobenie 1 kusa kontajnera je 380,- eur bez DPH.  

Diskusia: 

PaedDr. Peter Hujo pri tomto bode zdôraznil, že občania sú málo informovaní ohľadne vývozu 

TKO a triedeného odpadu. Preto by bolo dobré  keby sa informácie ohľadne zberu - kedy a aký 

odpad sa bude zberať zverejnili aj na internetovej stránke a na informačných tabuliach , ktoré sú 

v rozmiestnené v obci. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  úpravu veľkoobjemových kontajnerov na 

separovaný zber za cenu 380,- eur bez DPH za kus v počte 12 kusov. 

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

 

 

 

15.   Žiadosti občanov 

 

     Marta Hajková, Štiavnik 1310  - Žiadosť o zníženie nedoplatku na nájomnom za byt za rok 

2012. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zníženie nedoplatku za rok 2012 na nájomnom za 

byt o sumu 300,- eur pre žiadateľku Martu Hajkovú , bytom Štiavnik  1310. 

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



 

     Anna Belejová, Štiavnik 1324 -  Žiadosť o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 150 

o výmere 205 m2. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poverilo stavebnú komisiu preveriť žiadosť Anny Belejovej, 

bytom Štiavnik 1324 o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 150 o výmere 205 m2  na 

tvare miesta a pripraviť návrh riešenia na budúce zasadnutie OZ. 

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

 

     Jozef Bambúch, Štiavnik 3  -  Žiadosť o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 

4242/59 o výmere 18 m2 na výstavbu prístrešku na drevo. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poverilo  stavebnú komisiu preveriť žiadosť Jozefa 

Bambúcha, bytom Štiavnik č. 3 o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 4242/59  o výmere 

18 m2 za účelom výstavby prístrešku, na tvare miesta a pripraviť návrh riešenia na budúce 

zasadnutie OZ. 

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

 

 

     Jozef Ciesarik, Štiavnik 386  -  Žiadosť o osadenie zrkadla do zákruty   

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  osadenie zrkadla do zákruty povyše kaplnky na 

základe žiadosti Jozefa Ciesarika, bytom Štiavnik 386. 

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

 

     Juraj Šípek, Štiavnik 209  -  Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na zakúpenie 

dreva. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  jednorázovú dávku v hmotnej núdzi  pre 

Juraja Šípeka, bytom Štiavnik 209. 

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

 

     Helena Mištríková, Štiavnik 888  -  Žiadosť o dovoz dreva na kúrenie. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  poverilo  starostu obce  riešiť žiadosť Heleny Mištríkovej, 

bytom Štiavnik 888  o dovoz dreva na kúrenia v rámci svojej kompetencie . 

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

 

     Občania z lok. Višňové   -  Petícia za vybudovanie cesty vo Višňovom.   

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  petíciu občanov za vybudovanie cesty vo 

Višňovom realizovať až po vybudovaní kanalizácie. 

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

 

     Spoločnosť SYNOTTIP, s.r.o. Poprad - Matejovce  -  Žiadosť o umiestnenie stávkového 

terminálu v prevádzke Bar Halifax, Štiavnik 137. 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  žiadosť  spoločnosti SYNOT TIP, s.r.o., 

Poprad - Matejovce o umiestnenie stávkového terminálu v prevádzke  Bar Halifax, Štiavnik 137. 

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

 

     Anton Sečeň, Štiavnik 1317  -  Žiadosť o súhlas obce na zmenu užívania stavby s.č. 190. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  vydať súhlas obce k zmene užívania stavby s.č. 

190 pre žiadateľa Antona Sečeňa, bytom Štiavnik 1317  až po splnení podmienok určených 



štátnym stavebným dohľadom.  

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

 

Marián Kuciak, Štiavnik 1171  -   Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č. KNC 1006/2 

o výmere 248 m2. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  odpredaj obecného pozemku parc.č. KNC 1006/2 

o výmere 248 m2, ktorá bola vytvorená GP č. 17/2013  z neknihovanej parcely a komasovanej 

parcely č. 1240, zapísanej v kom. hárku č. 01 pre žiadateľa Mariána Kuciaka, bytom Štiavnik 

1171. 

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

 

 

16.   Rôzne 

 

      Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2013.  

Nakoľko plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2013 nebol riešený ako samostatný bod 

programu, starosta obce ho navrhol riešiť v bode rôzne.  Keďže poslanci sa mohli s ním 

oboznámiť vopred, starosta dal zaň hlasovať. 

     Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2013. 

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

 

     Obstaranie osvetlenia a bezpečnostného systému na budovu sýpky a oplotenie 

Starosta obce vysvetlil, že  k novo odkúpenej budove - sýpka sa urobila panelová prístupová 

cesta, zakúpil sa pásový dopravník na triedenie odpadu. No v budove je  nutné  riešiť elektro- 

inštaláciu a zakúpiť osvetlenie. Je potrebné dať vypracovať štúdiu na osvetlenie. Nakoľko 

v budove bude umiestnená všetká dopravná technika,  musí sa riešiť bezpečnostné systém 

a oplotenie budovy. Najlepšia by bola masívna brána, ktorá by bola odolná voči vlámaniu. 

     Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  obstaranie osvetlenia,  

bezpečnostného systému a vstupnej brány. 

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

 

Zakúpenie klimatizácie 
Poslaneci Bc Jozef Glonek , Ing Buchtínec , PaedDr Hujo upozornili na to, že v kanceláriach 

obecného úradu  nie je zabudovaná klimatizácia čo spôsobuje, že v letných mesiacoch je tam 

neprimerane teplo. Preto by bolo potrebné  zakúpiť prenosnú klimatizáciu. 

     Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo zakúpenie  5 ks. klimatizačných zariadení do 

kancelárií obecného úradu. 

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

 

Poslanec PaedDr. Peter Hujo  poukázal na nasledovné nedostatky, ktoré by obec mala riešiť: 

-   Stavenisko polyfunkčného domu nie je zabezpečené, pobehujú tam deti, ktoré môžu prísť k 

úrazu - malo by byť oplotené a stavba označená informačnou tabuľov 

Starosta obce -  bude na to upozornený stavebník  V.V. Bulding. 

-    Verejná zeleň - škôlka, cintorín, pri bytovkách, pri sv. Jánovi, pri zdravotnom stredisku - kto 

je zodpovedný za jej úpravu - kosenie. Pri sv. Jánovi by to mal farár dať pokosiť aspoň 4x za rok.  

Škola má aj technických pracovníkov, mohli by to robiť oni s využitím vhodnej techniky . 



Starosta obce  - verejnú zeleň kosí obec s využitím aktivačných pracovníkov. Je toho veľa, takže 

možno niekedy nestíhajú. 

-    Cintorín -  bolo by potrebné tam umiestniť 2  až 3 lavičky pre starších ľudí. 

-    Neprehľadné zverejňovanie faktúr  - pri vysokých faktúrach nemalo by sa uvádzať iba pre 

koho boli vystavené ale aj za čo boli vystavené a informovať o tom zastupiteľstvo na najbližšom 

zasadaní. 

-    Tabuľka ohľadne verejného obstarávania je neprehľadná  -  navrhuje novú prehľadnejšiu 

tabuľku. 

 

Poslanec Ján Pobiak -  opraviť múrik pri padlých vojakoch z II. sv. vojny. 

Starosta obce odpovedal, že opraviť múrik by nebol problém, ale je na to potrebný súhlas 

Pamiatkového úradu. 

 

Poslanec Ing. Štefan Buchtínec  -   či má obec schválenú verejnú skládku odpadu, keď ľudia 

takéto skládky vytvárajú.  Ak nie, mal by sa vyhlásiť oznam v obecnom rozhlase, aby občania 

nevytvárali nepovolené skládky. Hlavne okolo Malinského potoka pri bývalom roľníckom 

družstve  občania vytvárajú skládky nepotrebného stavebného materiálu. Na miesta kde už 

skládky sú vytvorené, mali by sa umiestniť výstražné tabule  so zákazom sypania smetí. 

Starosta obce - občania môžu takýto odpad vyviesť do kontajnerov umiestnených na bývalom 

roľníckom družstve. 

 

Poslanec Peter Vároš  -  využiť voľný priestor pri Zingerovom dome . 

Starosta obce -  plánuje ho využiť na parkovanie autobusov a osobných automobilov 

návštevníkov  Zingerovho domu. 

 

Poslanec Bc. František Harciník  -  malo by sa osloviť LS Štiavnik aby sa starali o úpravu - 

kosenie ttp popri hlavnej cesty. 

Starosta obce -  väčšinou  si to kosia občania, ktorí tam majú zriadené záhradky. 

 

Starosta obce vyzval predsedu stavebnej komisie Bc Jozefa Gloneka aby podal informáciu 

ohľadne riešenia žiadosti poslanca Vlastimila Červenca o umožnenie prechodu cez obecný 

pozemok - bývalý náhon na mlyn.  

Poslanec  Bc. Glonek vysvetlil, že na tvar miesta prišli občania, ktorí majú uvedený prechod 

prihradený k svojim pozemkom, lebo vraj náhon na mlyn bol vytvorený z ich pôvodných 

pozemkov. Niektorí si ho chcú odkúpiť , no niektorí zasa nie. Preto stavebná komisia navrhuje 

dať obecný pozemok vytýčiť geodetom a potom zvolať jednanie s dotknutými občanmi za 

účelom zistenia či obecný pozemok chcú si odkúpiť, alebo ho uvoľniť na prechod. 

      

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  poverilo predsedu stavebnej komisie Bc. Jozefa Gloneka 

zvolať jednanie so všetkými užívateľmi susedných pozemkov po vytýčení hranice obecného 

pozemku - bývalého náhonu v lokalite Fojtovce, za účelom ich vyjadrenia sa k jeho odkúpeniu. 

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

 

 

17.   Plat starostu obce 

 

Podľa § 4 ods. 4 zák.č. 253/1994 Z.z.  o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 



v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo raz ročne prerokuváva plat starostu obce a to 

z dôvodu prehodnotenia náročnosti výkonu práce starostu a jeho výsledkov.  Minimálny plat 

starostu je stanovený zákonom na základe priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, 

vyhlásenej ŠU SR za predchádzajúci rok. Vzhľadom k tomu, že ŠU SR zverejnil dňa 06.03.2013 

priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR za rok 2012 , ktorá je vo výške 805,- eur, OZ by 

malo prerokovať plat starostu. Koeficient podľa počtu obyvateľov je 2,17 násobok a plat starostu 

nemôže byť nižší ako je uvedený násobok priemernej mesačnej mzdy  v NH SR. Avšak Obecné 

zastupiteľstvo môže tento plat starostu zvýšiť až o 70%.  V minulom roku bol minimálny plat 

starostu našej obce zvýšený o 29%.   

     Hlavná kontrolórka obce pani Šípková informovala poslancov, že aj v okolitých obciach sú 

starostovia, ktorí majú 50% až 70% zvýšenie. 

1. návrh - finančná komisia  navrhla zvýšiť minimálny plat starostu o 35%.  

2. návrh -  poslaneci Bc. František Harciník  a Štefan Bočínec navrhli zvýšiť minimálny plat 

starostu obce o 50%.  

Poslanec PaedDr. Peter Hujo povedal že vzhľadom na pretrvávajúcu krízu nevidí ako dobré 

zvyšovanie platu starostu o prezentovaný návrhy.  

Starosta obce povedal, že on by 70% ani neprijal. Ďalej sa vyjadril, že nakoľko je kríza, nežiada 

zvýšenie svojho platu, len bol by rád keby poslanci uznali náročnosť jeho práce a ak nie sú s jeho 

prácou spokojní, mali by mu to povedať. 

Viacerí poslanci sa vyjadrili, že s prácou starostu sú spokojní a zaslúžil by si zvýšenie platu, no 

nakoľko je kríza, nemal by sa jeho plat zvyšovať.  

     

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo navýšenie základnému platu starostu obce o   35%,  

čo predstavuje plat v celkovej výške 2360,- eur mesačne v hrubom. 

Hlasovanie:    za - 6,  proti - 0,   zdržali sa  - 5 

  

 

18.   Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť  a  15. riadne zasadnutie OZ 

ukončil. 

 

V Štiavniku, 21.06. 2013 

 

 

                                                                                                                     

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

                                                              Ing. Štefan Vároš                                                                                                       

 

                                                                starosta obce 

 

Overovatelia:     Jozef Bavlna     ........................ 

 

                   Ing. Štefan Buchtínec    ........................ 


