ZÁPISNICA
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 26.09.2013

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.
účtovníčka obce Mgr. Mištriková Edita

P R O G R A M Z A S A D N U T I A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Správa starostu obce o plnení úloh z 15.riadneho zasadnutia OZ.
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce k 30.6.2013.
Rozpočtové opatrenie č. 2.
Vnútorný predpis č.1/2013 pre vedenie účtovníctva.
Vnútorný predpis č.2/2013 pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie.
Zámena pozemkov pri Jedlovine, Štiavnik
Verejné osvetlenie - informácia a prejednanie ţiadosti fy. Accola, s.r.o. , Streţenice,
Púchov.
Zateplenie 20 b.j. Paţite - schválenie realizácie.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 7 b.j. /Polyfunkčný dom/
Výstavba bytov na objekte Zingerov dom, bývalá zasadačka a Zdravotné stredisko.
Ţiadosti občanov.
Rôzne. /Schválenie komisie na vyberanie poplatkov na miestnych hodoch a ďalšie./
Záver.

.
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a otvoril 16. riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, ţe z celkového počtu 11 poslancov je
prítomných 11 poslancov, teda 16. riadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.

2.

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
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Starosta obce Ing. Štefan Vároš navrhol overovateľov zápisnice Bc Františka Harciníka a
Jána Pobiaka a určil zapisovateľku Kamilu Šutarovú.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice Bc. Františka Harciníka a Jána Pobiaka.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

3.

Schválenie programu 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce vyzval prítomných poslancov o doplnenie programu zasadnutia OZ.
Nakoľko nebol ţiadny 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 16. riadneho zasadnutia OZ .
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
1. Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
4. Správa starostu obce o plnení úloh z 15.riadneho zasadnutia OZ.
5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce k 30.6.2013.
6. Rozpočtové opatrenie č. 2.
7. Vnútorný predpis č.1/2013 pre vedenie účtovníctva.
8. Vnútorný predpis č.2/2013 pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie.
9. Zámena pozemkov pri Jedlovine, Štiavnik
10. Verejné osvetlenie - informácia a prejednanie ţiadosti fy. Accola, s.r.o. , Streţenice,
Púchov.
11. Zateplenie 20 b.j. Paţite - schválenie realizácie.
12. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 7 b.j. /Polyfunkčný dom/
13. Výstavba bytov na objekte Zingerov dom, bývalá zasadačka a Zdravotné stredisko.
14. Ţiadosti občanov.
15. Rôzne. /Schválenie komisie na vyberanie poplatkov na miestnych hodoch a ďalšie./
16. Záver.

4.

Informácia starostu obce o plnení úloh z 15. riadneho zasadnutia

Starosta obce informoval prítomných poslancov o plnení úloh z 15. riadneho zasadnutia OZ
nasledovne:
- Uznesenie č. 259/2013 - spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie 20 b.j. - bude
riešená v bode č. 11 tohto zasadnutia.
- Uznesenie č. 260/2013 - zámenná zmluva medzi obcou a rímsko-katolíckou cirkvou - zmluva
je podpísaná aj podaný návrh na vklad na katastri.
- Uznesenie č. 264/2013 - zakúpenie prídavného zariadenia na traktor - uţ je aj dodané , o čom
sa poslanci presvedčili pri obhliadke budovy zberného dvora.
- Rôzne - osadenie zrkadla v zákrute pri Ciesarikovi,
- obstaranie osvetlenia a bezpečnostného systému - bezpečnostný systém je zapojený,
svietidlá sú objednané a namontujeme si ich svojpomocne,
- vstupná brána bude roletová z dôvodu tepelnej izolácie a zvonka budú mreţe,
- zabezpečenie staveniska polyfunkčného domu - splnené,
- zeleň je pokosená na všetkých plochách, pripravuje sa na hody,
- faktúry sú zverejnené aj s predmetom obstarávania,
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- tabuľku verejného obstarávania, ktorá sa bola pouţitá navrhli predsa poslanci
a v súčasnej dobe sa zverejňuje VO podľa zákona.
- čierne skládky odpadu - pri Malinskom potoku bola zahrnutá a na bývalom RD sú
kontajnery, do ktorých občania môţu vyváţať všetok nepotrebný materiál, čím sme
maximálne eliminovali vytváranie čiernych skládok.
- jednanie so SEVAK - prisľúbili, ţe zachovanie súkromných rozvodov v cestách
vyplýva z ich povinnosti uviesť všetko do pôvodného stavu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení úloh
z 15. riadneho zasadnutia OZ .
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

5.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce k 30.6.2013

Predloţenú monitorovaciu správu odprezentovala účtovníčka obce Mgr. Mištriková. Prítomným
poslancom vysvetlila, ţe monitorovanie je priebeţné sledovanie plnenia programu počas celého
obdobia. Ide o porovnávanie rozpočtovaných príjmov a výdavkov so skutočnosťou. Predkladanie
monitorovacej správy obecnému zastupiteľstvu na schválenie vyplýva zo zákona. Ďalej
konštatovala, ţe príjmová časť rozpočtu bola plnená na 59,2 % a výdavková časť na 49,07 %.
Príjmová ako aj výdavková časť rozpočtu je znázornená v tabuľkách a vysvetlená v textovej
časti monitorovacej správy, ktorú si poslanci mohli vopred preštudovať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku prerokovalo Monitorovaciu správu o plnení Programového
rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2013 pričom
a/ konštatovalo ţe Obec Štiavnik splnila príjmy spolu vo výške 1 390 235,63 eur , čo je
59,2 % z celkového rozpočtu a výdavky čerpala spolu vo výške 1 113 675,63 eur, čo je
49,07 % z celkového rozpočtu .
b/ schválilo
predloţenú monitorovaciu správu.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
Predkladané rozpočtové opatrenie č. 2/2013, ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 2013
taktieţ odprezentovala Mgr. Mištriková. Vysvetlila, ţe programový rozpočet na rok 2013, ktorý
bol schválený 14.12.2012 bol upravený Rozpočtovým opatrením č. 1/2013 zo dňa 21.06.2013.
Konečný rozpočet i po tejto 1. Zmene zostáva prebytkový a to vo výške 77 857,77 eur.
Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 dochádza k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu,
ktoré sú rozdelené na tri časti a to:
„A“ - Zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu a z Európskej únie do rozpočtu obce, pričom v príjmovej a výdavkovej časti je
v rovnakej výške. Tieto zmeny rozpočtu nepodliehajú schvaľovaniu, ale OZ ich iba berie na
vedomie.
„B“ - Zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov na základe reálnych
potrieb, ktoré nepredstavujú zmenu celkovej výšky rozpočtu obce.
„C“ - Zmeny rozpočtu zvýšením, prípadne zníţením výšky pôvodne rozpočovaných
finančných prostriedkov, ktoré podliehajú schváleniu OZ.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zmenu rozpočtu vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2013 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 priloţeného návrhu:
PRÍJMY

Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

VÝDAJE

Rozpočet
na rok
2013
/pôvodný/
v€
2 006 115
40 000

Rozpočet
po I. RO

2 039 174,12
41 300,00

15 452,34
0

40 057,81
0

/09/2013/
2 094 684,27
41 300,00

300
2 046 415

267 008,34
2 347 482,46

0
15 452,34

-19 209,30
20 848,51

247 799,04
2 383 783,31

Rozpočet
na rok
2013
/pôvodný/
v€
1 830 428
58 375

Rozpočet
po I. RO

OZ
berie na
vedomie
v€

/21.06.2013/

/21.06.2013/

OZ
berie na
vedomie
v€

OZ schvaľuje
2. zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €

Rozpočet obce
na rok 2013 po
2. zmene v €

OZ schvaľuje Rozpočet obce
2. zmenu
na rok 2013 po
rozpočtu na
2. zmene v €
rok 2013 v €
/09/2013/
46 440,90
1 969 922,89
23 740,60
335 487,64

Beţné výdavky
1 902 809,65
20 672,34
Kapitálové
304 947,04
6 800,00
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
61 868
61 868
0
-23 200,00
38 668
Výdavky spolu
1 950 671 2 269 624,69 27 472,34
46 981,50
2 344 078,53
Plánované rozpočtové príjmy v roku 2013 vo výške 2 347 482,- eur boli upravené na
2 383 783,31 eur,
Plánované rozpočtové výdavky v roku 2013 vo výške 2 269 625,- eur boli upravené na
2 344 078,53 eur.
Konečný rozpočet Obce Štiav nik po 2. Zmene v r. 2013 zostáva prebytkový vo výške
39 704,78 eur.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

7. Vnútorný predpis č. 1/2013
Mgr. Mištriková vysvetlila, ţe vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva upravuje rozsah a
spôsob vedenia účtovníctva našej obce. Je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR . Tento predpis je
súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a jeho ustanoveniami sa riadia hlavne
zamestnanci, ktorí pracujú s účtovnými dokladmi. Vnútorný predpis nepodlieha schváleniu, OZ
ho iba berie na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie Vnútorný predpis č. 1/2013 pre
vedenie účtovníctva v obci Štiavnik.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
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8. Vnútorný predpis č. 2/2013
Mgr. Mištriková i pri tomto bode programu vysvetlila, ţe sa jedná o predpis pre vnútorný obeh
účtovných dokladov a finančné operácie. Taktieţ je vypracovaný v súlade so zákonom č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR.
Uvedený vnútorný predpis je určený pre širší okruh zamestnancov obce .
Obehom účtovných dokladov sa rozumie ich vznik, postupné odovzdávanie, preskúmanie,
schvaľovanie a to od ich vystavenia alebo doručenia, aţ po ich účtovanie a archiváciu. Taktieţ
nepodlieha schvaľovaniu, OZ ho iba berie na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie Vnútorný predpis č. 2/2013 pre
vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie obce Štiavnik.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
9. Zámena pozemkov pri Jedlovine a Pálenici Štiavnik
Starosta obce vysvetlil, ţe sa jedná o súkromný pozemok pri Jedlovine , ktorý bol zabratý do
cesty z dôvodu lepšieho prístupu ku pálenici. Keďţe pri drevenej lávke sa cesty spájajú do
pravého uhla, autá by mali problém sa vytočiť. Preto jednal s majiteľmi, ktorí prejavili dobrú
vôľu a súhlasili so zámenou svojho pozemku za pozemok pri Pálenici, na ktorom majú
postavený prístrešok občerstvenia. Preto bol vypracovaný GP pre zámenu pozemkov rovnakej
výmery a to 15 m2.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámenu pozemku parc.č. KNC 15/7 - zast. plocha
o výmere 15 m2 za pozemok parc.č. KNC 15/6 - zast. plocha o výmere 15 m2 v kat. úz.
Štiavnik, medzi Obcou Štiavnik a Palkom Filipom, Štiavnik 140 a Keblúškovou Alenou rod.
Palkovou, bytča, Druţstevná 1083/11..
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
10. Verejné osvetlenie
Zmluva so spoločnosťou Accola, s.r.o. na realizáciu projektu verejného osvetlenia v našej obci
bola podpísaná 27.12.2010 t.j. 1 deň pred odovzdávaním funkcie starostu obce. Naviac je
podpísaná na 2 etapy, ktoré sú zazmluvnené podľa vysúťaţených cien. Tieto ceny zasa
spochybňuje Slovenská investičná a energetická agentúra, na základe čoho bol aj zníţený
nenávratný príspevok. Z uvedeného vyplýva, ţe zmluva mala byť podpísaná aţ po pridelení
finančných príspevkov. Dôsledkom podpísania zmluvy vznikla situácia, ţe SEIA spochybnila
verejnú súťaţ a odporučila aby obec vyhlásila novú verejnú súťaţ. Ak obec bude realizovať
stavbu so spoločnosťou Accola, s.r.o., môţu nám byť finančné prostriedky krátené, ba dokonca
aj odobraté . Potom by sme stavbu museli financovať z vlastných zdrojov.
Na druhej strane Accola sa domáha realizácie stavby podľa zmluvy, pričom pohrozila, ţe bude
našu obec ţalovať o 15% ušlý zisk, ak stavbu nebude realizovať ona.
Ďalej starosta obce povedal, ţe na základe tejto neriešiteľnej situácie odoslal celé verejné
obstarávanie na kontrolu na UVO, ktoré môţe súťaţ zrušiť alebo vyvrátiť zistenia Slovenskej
investičnej a energetickej agentúry. Iba tak získame objektívna riešenie, ktoré bude pre nás
smerodatné .
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o stave
projektu „ Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štiavnik“.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
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11. Zateplenie 20 b.j. Paţite
K tomuto bodu starosta obce povedal, ţe v súlade s rozhodnutím OZ bola spracovaná projektová
dokumentácia na zateplenie 20 b.j. Paţite. Preto navrhol, aby poslanci schválili realizáciu
zateplenia budovy uvedeného bytového domu z prostriedkov ŠFRB, podľa vypracovaných
projektov.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo realizáciu zateplenia 20 b.j. Štiavnik-Paţite
v súlade s projektom, z prostriedkov ŠFRB.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
12. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 7 b.j.
Starosta obce vysvetlil, ţe v roku 2013 sa zmenil zákon o ŠFRB, z čoho následne plynú aj zmeny
v zmluve, ktorá bola uţ schválená. Zmena je hlavne v tom, ţe pôvodne mal byť poskytnutý
úver zo ŠFRB vo výške 80%, pričom 20% si mali zaplatiť ľudia sami. Podľa nového 70%
poskytuje ŠFRB ako úver a 30% poskytuje nenávratný príspevok MD, V a RR SR.
Poslanec Ing. Štefan Buchtínec poukázal na to, ţe pôvodná zmluva bola na 6 b.j., teraz je na
7 b.j. a ţe to mali byť súkromné byty, nie nájomné.
Starosta obce odpovedal, ţe uvedená zmena v zákone sa týka aj zmeny povolenej výmery
jednotlivých bytov, lebo byty nemôţu presiahnuť výmeru 60 m2. Z toho dôvodu pôvodných 6
b.j. sa muselo zmeniť na 7 b.j. Zároveň uviedol, ţe byty boli vţdy stavané ako nájomné byty, len
bola moţnosť, ţe po splatení úveru, sa za dohodnutých podmienok v zmluve o budúcej kúpnej
zmluve, byty prevedú na uţívateľov bytov.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 7 b.j.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdrţali sa - 5

13. Výstavba bytov
Starosta obce uviedol, ţe v súčasnej dobe obec eviduje cca 60 ţiadostí na byt, z toho reálnych asi
20. V obci máme 3 objekty v zlom stave, pričom na ich rekonštrukciu nemáme. Ide o bývalú
zasadačku, Zingerov dom a zdravotné stredisko. Keďţe sa jedná hlavne o strechy týchto budov,
súčasne s rekonštrukciou by sa v ich podkroví dali vytvoriť byty. Preto navrhol aby podkrovné
priestory týchto budov, ktoré nie sú nijako vyuţité, boli účelne vyuţité na bývanie pre našich
občanov. Zároveň zachránime aj budovy, nakoľko pri výstavbe bytov bude zrekonštruovaná aj
strecha. Týmto spôsobom by sa vytvorili na bývalej zasadačke 4 byty, na Zingerovom dome 4
byty a na zdravotnom stredisku 8 bytov.
Poslanec Ján Pobiak poukázal na to, ţe novou bytovkou v horách by sa boli vyriešili všetky
ţiadosti, no výstavbou bytovky v centre obce sa vyriešilo iba 7 bytov.
Starosta obce odpovedal, ţe ako je nám známe, uţ v predchádzajúcich obdobiach na Paţitiach
bol problém s vodou /bytovka bola napojená priamo z potoka/ a nie je záruka, ţe nová studňa
postačí na pripojenie ďalšej bytovky. Teda ani sa na ňu nemôţe vybaviť stavebné povolenie,
lebo RUVZ v Ţiline poţaduje predloţiť výdatnosť vodného zdroja, ţe postačí na ďalšiu bytovku.
Ďalším dôvodom, prečo sa bytovka začala stavať v centre obce je aj to, ţe prieskum ukázal, ţe
občania nemajú záujem bývať v horách, ale chcú bývať v centre obce.
Poslanec Ing. Štefan Buchtínec - upozornil, ţe namiesto výstavby bytov by sa v našej obci mal
začať budovať vodovod. Pri prerokúvaní výstavby bytov na Zingerovom dome upozornil na to,
či s uvedenou výstavbou súhlasia aj spolumajitelia budovy a či uvedená výstavba je v súlade
s územným plánom obce.
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Starosta obce odpovedal, ţe o vytvorení bytov v podkroví Zingerovho domu s majiteľmi
susedného bytu uţ rozprával a ţe oni súhlasia, len sa musia dohodnúť na konkrétnom rozdelení
spoluvlastníctva podkrovia.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo výstavbu bytov na objekte bývalá zasadačka pri
OcÚ s.č. 765 v kat. úz. Štiavnik.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdrţali sa - 4
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo výstavbu bytov na objekte Zingerov dom s.č. 782
v kat. úz. Štiavnik.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdrţali sa - 4
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo výstavbu bytov na objekte zdravotné stredisko
s.č. 165 v kat. úz. Štiavnik.
Hlasovanie: za - 3, proti - 0, zdrţali sa - 8
14. Ţiadosti občanov
Bc. Jozef Hešo, Štiavnik 86 - Ţiadosť o finančnú výpomoc na pohreb starého otca Celestína
Hešu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo poskytnutie finančnej výpomoci pre ţiadateľa
Bc. Jozefa Hešu na pohreb starého otca Celestína Hešu.
Hlasovanie: za - 0, proti - 0, zdrţali sa - 11
Štefánia Kramářová, Štiavnik 90 - Ţiadosť o zaevidovanie prednostného práva na odkúpenie
poze mku parc.č. KNC 1299.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poverilo stavebnú komisiu aby preskúmala ţiadosť Štefánie
Kramářovej, bytom Štiavnik 90 o zapísanie prednostného práva na odkúpenie pozemku parc.č.
KNC 1299 v kat. úz. Štiavnik.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
Ing. Pavol Kubaliak, Štiavnik 612 - Ţiadosť o osadenie cestného zrkadla na hlavnú cestu pri
výjazde z Jastrabia.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku ţiadosť Ing. Pavla Kubaliaka, bytom Štiavnik 612 o osadenie
cestného zrkadla na hlavnú cestu pri výjazde z Jastrabia zobralo na vedomie a riešená bude
v rámci kompetencie starostu obce.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
Štefan Fajbík, Veľké Chlievany 36, ČR - Ţiadosť o osadenie verejného osvetlenia pri
rodinnom dome s.č. 574 v časti obce Bariny.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo osadenie verejného osvetlenia pri rodinnom
dome s.č. 574 v časti obce Bariny.
Hlasovanie: za - 0, proti - 0, zdrţali sa - 11
Janka Zajacová, Hvozdnica 82 - Ţiadosť o finančnú výpomoc na operáciu syna Alexa.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo poskytnutie finančnej výpomoci pre ţiadateľku
Janku Zajacovú, bytom Hvozdnica 82 na operáciu syna Alexa, nakoľko nie je náš občan.
Hlasovanie: za - 2, proti - 0, zdrţali sa - 9
Občania ulice Liškovce - Ţiadosť občanov ulice Liškovce o opravu cesty novým
asfaltovým kobercom.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku ţiadosť občanov ulice Liškovce o opravu cesty novým
asfaltovým kobercom zobralo na vedomie a riešená bude na budúci rok, ak sa nebude robiť
kanalizácia.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
Anna Boborová, Štiavnik 892 - Ţiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
na zakúpenie uhlia.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
na zakúpenie uhlia vo výške 300,- eur pre ţiadateľku Annu Boborovú, bytom Štiavnik 892.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 1

15. Rôzne
Starosta obce informoval, ţe obec začala s vykupovaním pozemkov nad cintorínom. Keď sa
vykúpia všetky podiely vlastníkov, ktorí ich chceli odpredať, musí sa dať vypracovať GP,
ktorým sa vyčlenia podiely vlastníkov, ktorí ich obci neodpredali. Následne obec pozemok vo
svojom vlastníctve zamení za pozemok cirkevný vo farskej záhrade, kde sa rozšíri cintorín.
Ďalej starosta obce povedal, ţe z dôvodu nastávajúcich hodov v našej obci, bude potrebné
určiť komisiu na vyberanie poplatkov za prenájom miesta na umiestnenie stánkov.
Nakoľko nikto z poslancov nemal záujem byť členom komisie, poslanci navrhli aby poplatky na
hodoch vyberali zamestnanci obce.
Starosta obce oboznámil poslancov, ţe na našom matričnom úrade odchádza počítač
a tlačiareň, ktoré je potrebné zakúpiť. Podľa informácie Jána Hodoníka by zakúpenie nového
počítača stálo cca 600,- eur a tlačiarne cca 650,- eur.
Poslanec Paed Dr. Hujo Peter upozornil na viacero problémov:
- Na nastávajúce Hody je potrebné zabezpečiť sociálne zariadenia, moţnosť pripojenia
stánkov na el. energiu, určiť organizátorov na usmernenie stánkov .
Starosta obce odpovedal, ţe na školskom dvore majú zabezpečenú elektrinu zo ZŠ a na iných
miestach nie je povinný im el. energiu zabezpečovať. Pritom v dnešnej dobe majitelia stánkov
majú uţ svoje elektrocentrály. Pri rozkladaní stánkov sú kaţdý rok organizátori, ktorí usmernia,
kde môţu alebo nemôţu byť stánky rozloţené.
- Umiestniť zrkadlá - na druţstevnú cestu /pri Harvancovi /
- pri moste u Tarabov
- centrum - budúci výjazd z Jednoty.
- Monitorovací systém pri MŠ .
- Poškodzovanie hrobov na cintoríne, vo večerných hodinách sa tam pohybuje veľa mládeţe.
Osvetlenie cintorína sa zasvecuje neskoro.
- V roku 2012 bola schválená oprava ľavej strany oplotenia ihriska - doposiaľ nie je
realizovaná.
- Aké obec vedie súdne spory ?
Starosta obce odpovedal, ţe prebiehajú 3 súdne spory a to:
- s Luknišom - o podpísanie zmluvy na odpredanie bytu,
- s fy. Hastra - súd ešte neurčil termín pojednávania,
- s Prošekom - pokus o dohodu, čaká sa na pojednávanie.
- Pálenica - rozpočovanie , plánované výdavky . Konateľ by mal na začiatku roka predloţiť
rozpočet na kalendárny rok. Prečo obec robila výberové konanie, keď je to s.r.o.
Poslanec Bc. Glonek Jozef - bolo by potrebné odkúpiť pozemok pri zastávke na Lúčkach na
vytvorenie ostrovčeka na vystupovanie a nastupovanie z autobusa.
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Poslanec Vlastimil Červenec upozornil :
- Pri výjazde do rieky poniţe Papána je na okraji hlavnej cesty nebezpečná jama.
- Svetlá na cintoríne sa neskoro zasvecujú, navrhuje umiestnenie fotobunky, ktorá automaticky
zapne osvetlenie pri zotmení.
- Opätovné sťaţnosti občanov na motorkárov - prebieha petícia. Preto navrhuje aby na
budúcom zasadnutí OZ uvedená petícia bola riešená ako samostatný bod programu.
- Pred schvaľovaním rozpočtu obce mal by byť 1 bod programu zasadnutia OZ určený na to
aby poslanci navrhli čo je potrebné do rozpočtu zapracovať. Lebo vţdy dostanú uţ hotový
návrh, ku ktorému sa len vyjadrujú.
Poslanec Ján Pobiak - niektorí občania nedostali smetné koše, napr. Rudolf Plačko.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková - na obecných akciách by nemali občerstvenie predávať cudzí
občania napr. pani Beníková, ale naše zloţky.
Starosta obce odpovedal, ţe naši podnikatelia nemajú záujem a obec to robiť nemôţe. Zloţky by
museli mať registračnú pokladňu.
16. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a 16. riadne zasadnutie OZ
ukončil.

V Štiavniku, 26.09.2013
Zapísala: Kamila Šutarová
....................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Bc. František Harciník ......................
Ján Pobiak

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