ZÁPISNICA
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 13.12.2013

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Bočinec Štefan, Červenec Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc.
Glonek Jozef, Ing. Harciník František, Pobiak Ján, Vároš Peter.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva: Ing. Buchtínec Štefan,
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva: Paed Dr. Hujo Peter,
Ostatní prítomní: účtovníčka obce Mgr. Mištriková Edita a občania proti motokrosovej dráhe.

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 zo 16.riadneho zasadnutia OZ.
Schválenie VZN o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území Obce
Štiavnik.
Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.
Schválenie VZN o dani z nehnuteľností.
Schválenie VZN o odpadoch.
Schválenie VZN o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe
zneškodňovania odpadových vôd v obci Štiavnik.
Schválenie nájomnej zmluvy medzi Obcou Štiavnik a Coop Jednota, s.d. Ţilina.
Schválenie rozpočtu Obce Štiavnik na roky 2014 aţ 2016.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2013
Výročná správa obce Štiavnik za rok 2013.
Ţiadosti občanov.
Rôzne - recyklačný fond,
- obecné noviny.
Záver.
.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a otvoril 17. riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, ţe z celkového počtu 11 poslancov je
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prítomných 8 poslancov, teda 17. riadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.
Poslanec Štefan Bočinec sa dostavil počas zasadnutia.

2.

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

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

3.

Schválenie programu 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia OZ o bod schválenie zmluvy o dielo pre
získanie dotácie z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR na rekonštrukciu kúpeľní v DSS
Štiavnik, ako bod č. 5.
Vyzval prítomných poslancov o ďalšie 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 17. riadneho zasadnutia OZ .
Hlasovanie: za - 8, 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 zo 16.riadneho zasadnutia OZ.
5. Schválenie zmluvy o dielo na vypracovanie ţiadosti na získanie dotácie z Ministerstva
práce, soc. vecí a rodiny SR na rekonštrukciu kúpeľní v DSS Štiavnik.
6. Schválenie VZN o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území Obce
Štiavnik.
7. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.
8. Schválenie VZN o dani z nehnuteľností.
9. Schválenie VZN o odpadoch.
10. Schválenie VZN o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe
zneškodňovania odpadových vôd v obci Štiavnik.
11. Schválenie nájomnej zmluvy medzi Obcou Štiavnik a Coop Jednota, s.d. Ţilina.
12. Schválenie rozpočtu Obce Štiavnik na roky 2014 aţ 2016.
13. Rozpočtové opatrenie č. 3/2013.
14. Výročná správa obce Štiavnik za rok 2013.
15. Ţiadosti občanov.
16. Rôzne - recyklačný fond,
- obecné noviny.
17. Záver.
.
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4.

Riešenie motokrosovej dráhy

Riešenie motokrosovej dráhy by malo byť aţ v bode rôzne, no keďţe na zasadnutie OZ sa
dostavili občania, ktorí sú proti zriadenej motokrosovej dráhe, starosta obce navrhol tento
problém riešiť ako prvý. Na úvod vysvetlil, ţe sa jedná o dve skupiny občanov a to tí, ktorí chcú
zabrániť vyuţívaniu pozemkov na motorkársku dráhu a druhí sú samotní motorkári a ich
prívrţenci, ktorí tieţ priniesli podpísanú listinu od cca 400 ľudí , medzi ktorých patria aj
spoluvlastníci predmetných pozemkov. Sťaţnosti proti dráhe sú nepresné, neadresné
a nekonkrétne. Nie je sťaţnosť na konkrétnu osobu, preto ani starosta ani polícia nemôţe konať.
Ďalej starosta obce informoval, ţe vzniká motokrosový klub, ktorý si pripravuje svoje stanovy
a nájomné zmluvy na pozemky, aby uvedenú dráhu mohli vyuţívať. Navrhol hľadať riešenie,
ktoré by vyhovovalo aj jednej aj druhej strane. Vyzval prítomných zástupcov občanov, aby
členov OZ informovali o svojich poţiadavkách.
Ako prvý vystúpil pán Cambál, ktorý ako zástupca vlastníkov pozemkov poukázal na nesprávny
postup motorkárov, prečo klub sa zakladá aţ teraz, keď po dráhe jazdia uţ dávno. Povedal, ţe
má doklady o tom, ţe na uvedenej dráhe bolo zakázané jazdiť a motorkári ju mali dať do
pôvodného stavu. Pritom v súčasnej dobe tam boli vyrúbané stromy a zasahuje sa aj do potoka,
no obec proti tomu nerobí nič. Vysvetlil, ţe oni sa nesťaţujú na uţívateľov dráhy ale na jej
zriaďovateľov. Preto sa domáhajú aby obec vydala rozhodnutie , ktorým zakáţe jazdenie po
protiprávne zriadenej dráhe a nariadi ju dať do pôvodného stavu.
K uvedenému problému sa ďalej vyjadrila aj prítomná pani Hrabošová, ktorá poukázala na
neznesiteľný hluk, ktorý motorkári spôsobujú nie len po dedine, ale ani v odľahlých častiach
obce ako je osada Malinné, si ľudia nemôţu oddýchnuť. Aj keby vedela ktorí sú to, nemohla by
ich konkrétne menovať, lebo potom by sa mohla zo Štiavnika odsťahovať. Oni nie sú proti
motorkárom, ale proti hluku, ktorý spôsobujú.
Poslanec Vlastimil Červenec poukázal na skutočnosť, ţe sa tu nejedná o dve skupiny ľudí . Je tu
skupina občanov a vlastníkov pozemkov a motorkári, ktorí porušujú zákony, otravujú ţivot
občanov a rušia zver. Preto ako zástupcovia obce sme povinní občanov chrániť. Inde sa to riešiť
dalo, malo by sa dať aj u nás.
Na vyjadrenia diskutujúcich starosta obce povedal, ţe sa môţe stať, ţe aj keď niečo zakáţe,
niektorí to nebudú rešpektovať. Ako dočasné riešenie navrhol nasledovné :
- zverejniť zákaz jazdiť motorovými vozidlami, motocyklami a štvorkolkami po protiprávne
zriadenej trase, zákaz pokračovať v budovaní motokrosovej trasy a uvedenie pozemkov do
pôvodného stavu zatrávnením, na tabuli v mieste trasy, vyhlásiť v obecnom rozhlase, na
internetovej stránke obce a na verejnom mieste - vývesnej tabuli obce.
- poţiadať MUDr. Hadbábnu aby nám poradila čo by sa v tejto veci dalo robiť a po
obdrţaní vyjadrenia MUDr. Hadbábnej k uvedenej problematike, zvolať mimoriadne zasadnutie
OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo :
- zverejniť zákaz jazdiť motorovými vozidlami, motocyklami a štvorkolkami po protiprávne
zriadenej trase, zákaz pokračovať v budovaní motokrosovej trasy a uvedenie pozemkov do
pôvodného stavu zatrávnením, na tabuli v mieste trasy, vyhlásiť v obecnom rozhlase, na
internetovej stránke obce, na verejnom mieste - vývesnej tabuli obce.
- po obdrţaní vyjadrenia MUDr. Hadbábnej k uvedenej problematike, zvolať mimoriadne
zasadnutie OZ.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0

5.

Informácia starostu obce o plnení úloh zo 16. riadneho zasadnutia

Starosta obce informoval prítomných poslancov o plnení úloh zo 16. riadneho zasadnutia OZ
nasledovne:
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- Zrkadlá - vyhlásená je verejná súťaţ na predloţenie cenových ponúk. Čakáme na ponuky na
nerozbitné zrkadlá, ktoré budú síce drahšie, ale nie tak rýchlo zničiteľné. Jedná sa o 5 kusov
zrkadiel.
Na starostovu informáciu poslanci navrhli, aby na skúšku zakúpil iba jeden kus zrkadla.
- Verejné osvetlenie - zo strany zmluvného partnera bola na obec podaná ţaloba. Z úradu
verejného obstarávania zatiaľ nemáme odpoveď, ale sú pochybnosti o priebehu verejného
obstarávania. Ak sa preukáţu, bude zmluva neplatná.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení úloh
zo 16. riadneho zasadnutia OZ .
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0

6.

Schválenie zmluvy na vypracovanie ţiadosti o schválenie dotácie

K uvedenému bodu starosta obce vysvetlil, ţe sa jedná o kúpeľne na prízemí v domove soc.
sluţieb, ktoré nevyhovujú pri kúpaní imobilných ľudí. Ďalej povedal, ţe spočiatku bol sám proti
tomu aby v budove, ktorá je iba nedávno rekonštruovaná, muselo sa niečo prerábať. No je
pravdou, ţe v uvedených kúpeľniach chýbajú sprchové kúty a majú úzke dvere, cez ktoré sa nedá
prejsť invalidným vozíkom. Preto by sme sa chceli pokúsiť na uvedenú rekonštrukciu vybaviť
dotáciu z MPSVaR., k čomu je však potrebné najskôr vypracovať a podať ţiadosť. Predloţená
zmluva o dielo sa týka práve tohto vypracovania a podania ţiadosti za obec na ministerstvo.
Diskúsia:
- Poslanec Jozef Bavlna, ktorý má v DSS zamestnanú manţelku potvrdil, ţe zamestnanci musia
imobilných klientov do kúpeľne niesť medzi sebou, čo je pre nich vyčerpávajúce. Taktieţ ich
nakladanie a vykladanie z vane je obtiaţne. Preto by uvedenú rekonštrukciu zamestnanci uvítali.
- Poslanec Vlastimil Červenec poukázal na to, prečo pri rekonštrukcii budovy nebolo rátané
s týmto problémom a upozornil aby sa neurobila podobná chyba aj pri rekonštrukcii kúpeľní.
- Poslanec Ján Pobiak odpovedal, ţe pravdepodobne preto, lebo DSS bol určený iba pre
mobilných občanov a nie pre imobilných.
- Starosta obce doplnil, ţe aj keď sú prijatí mobilní občania, postupne sa z nich stávajú imobilní
a nebolo by pre nich dobré presťahúvať ich do iných zariadení, keď si uţ zvykli na jedno
prostredie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zmluvu o dielo na vypracovanie ţiadosti na
získanie dotácie z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR na rekonštrukciu kúpeľní v DSS
Štiavnik.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0
7. VZN o zákaze niektorých hazardných hier
Starosta obce vysvetlil, ţe na to, aby mohli byť v obci zakázané hazardné hry, nestačí iba
uznesenie OZ, ale obec musí mať prijaté VZN. Preto bolo vypracované VZN, ktorým obec
niektoré hazardné hry vyplývajúce zo zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, na území našej
obce zakáţe.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 4/2013 o zákaze prevádzkovania
niektorých hazardných hier na území Obce Štiavnik.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0
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8. VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe zmenou systému zberu TKO sa zníţili
náklady obce na jeho vývoz. Preto obec môţe pre rok 2014 zníţiť poplatok za TKO na 15,- eur
za osobu. Podľa toho ako sa budú vyvíjať náklady na zber a vývoz TKO v budúcom roku, obec
by chcela poplatok postupne zniţovať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 5/2013 Obce Štiavnik o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady, okrem elektro odpadov, a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2014 na území obce Štiavnik.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0
9. VZN o dani z nehnuteľností
Starosta obce povedal, ţe uvedené VZN je bez zmien, okrem toho, ţe sa bude vyberať aj daň do
5,- eur a postupne sa zniţuje daň za stavby na ostatné podnikanie, kvôli vyrovnaniu najniţšej
a najvyššej sadzby v zmysle úpravy zákona.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN Obce Štiavnik č. 6/2013 o dani
z nehnuteľností na kalendárny rok 2014.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0
10. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
V tomto VZN starosta obce poukázal na zmenu, ktorá sa týka hlavne toho, ţe sa vylúčili vrecia
na zber skla, plastov a tetrapakov, lebo občania to nerešpektovali a dávali do vriec aj ostatný
TKO. Preto sa vrecia zrušili a na uvedené komodity boli doplnené kontajnery na pôvodných
miestach.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 7/2013 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Štiavnik.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0
11. VZN o verejnej kanalizácii
Starosta obce informoval, ţe poplatok za uţívanie verejnej kanalizácie sa bude aj v roku 2014
účtovať podľa ceny stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Taktieţ bude
ovplyvnená v zmysle platnej vyhlášky, podľa ktorej sa priemerná spotreba vody na osobu
zniţuje.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 8/2013 o verejnej kanalizácii, výške
stočného a spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci Štiavnik.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0

12.

Nájomná zmluva medzi Obcou Štiavnik a Coop Jednota, s.d. Ţilina

Starosta obce prítomných poslancov oboznámil so ţiadosťou Coop Jednota, s.d., Ţilina
o prenájom obecného pozemku pod reklamnú tabuľu k novovytvorenému supermarketu.
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Diskúsia:
- Poslanec Vlastimil Červenec sa vyjadril, ţe namiesto reklamnej tabule by sa radšej mali
vytvoriť 2 parkovacie miesta, ktorých je stále málo a reklamnú tabuľu by si Coop Jednota mala
umiestniť na budovu pošty.
- Starosta obce odpovedal, ţe parkovacie miesta boli určené projektom pri výstavbe parkoviska
a ţe zástupcovia Coop Jednoty so Slovenskou poštou uţ jednali, no bezúspešne.
- Po návrhoch viacerých poslancov, aby reklamná tabuľa nebola umiestnená tam kde to ţiada
Coop Jednota, ale aby bola umiestnená pred budovu pošty, starosta dal hlasovať za tento návrh.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo nájomnú zmluvu medzi Obcou Štiavnik a Coop
Jednota, s.d. na prenájom časti pozemku o výmere 1m2 pre budovou Slovenskej pošty.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0

13.

Programový rozpočet Obce Štiavnik na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 odprezentovala účtovníčka Mgr. Mištriková, ktorá zdôraznila, ţe je
vyrovnaný, preto ak budú chcieť poslanci odsúhlasiť finančné prostriedky na niečo iné ako je
v rozpočte, budú ich musieť niekde nájsť, prípadne presunúť z jednej poloţky do druhej.
V programovom rozpočte sú výdavky obce rozdelené do 11 programov. Kaţdý program
predstavuje rozpočet samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer vyjadrujúci
dôsledok plnenia cieľov, ktoré si samospráva stanovila. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú
uvedené v monitorovacej správe a v záverečnom účte obce.
Jednotlivé ţiadosti organizácií o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2014 boli zapracované do
rozpočtu obce.
Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný a po schválení obecným zastupiteľstvom bude
záväzný, pričom predpokladá : - celkové príjmy v objeme ..... 2 028 397,- €
- celkové výdaje v objeme ..... 2 028 397,- €.
Starosta obce vyzval poslancov aby sa k návrhu rozpočtu vyjadrili.
Diskúsia:
- Poslanec Vlastimil Červenec poukázal na to, ţe v rozpočte nie je rátané so zásahovými
oblekmi pre poţiarnikov a navrhol aby všetky podujatia v obci boli financované za rovnakých
podmienok. Napríklad veľké výdavky v poloţke preplatenia cestovného pre účinkujúcich,
zakúpenia darčekov pre kaţdého účinkujúceho ako aj odmien pre organizátorov, oproti iným, sa
vynakladajú na akciu „ Heligónky“.
- Poslanec Ján Pobiak navrhol pridať finančné prostriedky pre SCVČ na nutné opravy
priestorov, ktoré by potrebovali nanovo vymaľovať, zatepliť povalu proti vlhnutiu a vyspraviť
popraskané steny. Sú to priestory, v ktorých sa robí veľa akcií, preto je potrebné sa o ne aj starať.
- Poslankyňa Mgr. Mária Belková pripomenula, ţe by sa malo počítať aj s opravou strechy
kostola.
Starosta obce odpovedal, ţe boli odsúhlasené peniaze na opravu organu a aj keď budova kostola
nie je našim vlastníctvom, ale je to naša kultúrna pamiatka, ktorú vyuţívajú skoro všetci občania,
obec sa bude snaţiť na jeho opravu nejako prispieť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo programový rozpočet obce na rok 2014.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0

14.

Viacročný programový rozpočet obce na roky 2015 - 2016

Mgr. Mištríková informovala, ţe obce do 2000 obyvateľov uţ nemusia prijímať programový
rozpočet, ale pre nás to zatiaľ neplatí. Hlavným cieľom programového rozpočtovania v obci je
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snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce
a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy na najbliţšie roky.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie programový rozpočet obce na roky
2015 - 2016.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0

15.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2013

K tomuto bodu programu Mgr. Mištríková vysvetlila, ţe 3. rozpočtové opatrenie, ktorým sa
upravuje rozpočet obce na rok 2013, vyplynulo z tri štvrťročného skutočného plnenia príjmov
a výdajov obce.
1. 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 beţných príjmov a výdavkov obce / granty
a transfery, účelové prostriedky/.
2. 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

Beţné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky

Rozpočet
na rok
2013
/pôvodný/
v€

Rozpočet
po I. RO

Rozpočet
po 2. RO

/21.06.2013/

/09/2013/

2 006 115
40 000

2 039 174,12
41 300,00

2 094 684,12
41 300,00

300

267 008,34

247 799,04

2 046 415

2 347 482,46

2 383 783,31

- 1945,10

20 848,51

Rozpočet
na rok
2013
/pôvodný/
v€

Rozpočet
po I. RO

Rozpočet
po 2. zmene
/09/2013/

1 830 428

1 902 809,65

- 1 945,10

OZ
schvaľuje
3. zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v
€
41 117,27

Rozpočet obce
na rok 2013 po
3. zmene v €

/21.06.2013/

OZ
berie na
vedomie
v€

335 487,64

0

28 820,30

364 307,94

38 668

0

0

38 668,00

69 937,57

2 412 071,00
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58 375

61 868
1 950 671

304 947,04

61 868
2 269 624,69

1 969 922,89

2 344 078,53

OZ
berie na
vedomie
v€

OZ
schvaľuje
3. zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v
€
- 11945,10 67 277,79
010 000
0

0

- 1945,10

0

Rozpočet obce
na rok 2013 po
3. zmene v €
/12/2013/
2 150 016,96
51 300,00

247 799,04
2 449 116,00

/12/2013/
2 009 095,06

spolu
Plánované rozpočtové príjmy v roku 2013 vo výške 2 383 783,31 eur boli upravené na
2 449 116,00 eur,
Plánované rozpočtové výdavky v roku 2013 vo výške 2 344 078,53 eur boli upravené na
2 412 071,00 eur.
Konečný rozpočet Obce Štiav nik po 3. zmene v r. 2013 zostáva prebytkový vo výške
37 045,00 eur.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0

16.

Konsolidovaná výročná správa

Konsolidovanú výročnú správu Obce Štiavnik za rok 2012 vypracovala a odprezentovala Mgr.
Mištriková. Vysvetlila, ţe uvedená výročná správa obsahuje základnú charakteristiku obce,
rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie, hospodárenie obce a rozdelenie výsledku
hospodárenia za rok 2012, bilanciu aktív a pasív, vývoj pohľadávok a záväzkov, informáciu
o výnosoch a nákladoch, poskytnuté dotácie, významné investičné akcie a predpokladaný budúci
vývoj.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie konsolidovanú výročnú správu Obce
Štiavnik za rok 2012.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0

17.

Ţiadosti občanov

Mária Kušanová, Štiavnik 1267 - ţiadosť o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 247na
nepoľnohospodárske účely.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poverilo stavebnú komisiu prehodnotiť ţiadosť Márie
Kušanovej, bytom Štiavnik 1267 o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 247na
nepoľnohospodárske účely.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0
Mgr. Miroslav Takáč, Javorová 1003/7, Bytča - ţiadosť o dotáciu na mzdy a prevádzku SCVČ
Štiavnik na rok 2014.
Starosta obce konštatoval, ţe ţiadosť je riešená v rozpočte obce na rok 2014.
CVČ Ţilina, Kuzmányho 105 - ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí . Jedná sa o jedno dieťa z našej obce - futbalistku Annu Popelkovú.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo dotáciu CVČ Ţilina, Kuzmányho 105 vo výške
dotácie na jedno dieťa v našom SCVČ.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0
Anna Majková, Štiavnik 984 - ţiadosť o jedno rázovú finančnú výpomoc.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 300,- eur
pre Annu Majkovú, bytom Štiavnik 984 s podmienkou, ţe finančné prostriedky budú prednostne
pouţité na vyplatenie nedoplatku na nájme za byt.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0
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Katarína Mišutková, Hvozdnica 382 - ţiadosť o prenájom obecných priestorov v budove ZS, od
13.12.2013 do 31.12.2013, na predaj zábavnej pyrotechniky.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom obecných priestorov v budove ZS , od
13.12.2013 do 31.12.2013, na predaj zábavnej pyrotechniky pre Katarínu Mišutkovú, bytom
Hvozdnica 382.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0
Amália Balušíková, Štiavnik 207 a Anna Belásová, Štiavnik 1207 - ţiadosť o prenájom
obecného pozemku parc.č. KNC 4256 - bývalý náhon na mlyn o výmere 136 m2.
Pri tejto ţiadosti predseda stavebnej komisie poslanec Bc. Glonek informoval prítomných
poslancov, ţe na odporučenie obecného zastupiteľstva zvolal jednanie s občanmi susediacimi
s obecným pozemkom - bývalý náhon na mlyn, za účelom riešenia jeho odpredaja alebo
prenájmu. Podľa vyjadrení prizvaných občanov, stavebná komisia dospela k záveru, ţe
predmetný pozemok neodporučí odpredať, ale doporučuje ho dať do prenájmu na základe
ţiadostí.
Poslanec Vlastimil Červenec poukázal na skutočnosť, ţe ak sa náhon dá do prenájmu
jednotlivým občanom, zamedzí sa tým prístup ostatným. Ďalej zdôraznil, ţe rodina Balušíková
a Belasová tento pozemok vôbec nepotrebuje za účelom prístupu na svoj pozemok, ale potrebujú
ho ostatní ako prístup ku svojim pozemkom.
Nakoľko hlasovanie ohľadne ţiadostí Amálie Balušíkovej a Anny Belasovej skončilo
s rovnakým počtom hlasov za aj proti, starosta obce navrhol riešenie ţiadostí odloţiť na budúce
zasadnutie OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku prenájom časti obecného pozemku parc.č. KNC 4256 bývalý náhon na mlyn, o výmere 136 m2 pre ţiadateľky Amáliu Balušíkovú, bytom Štiavnik
207 a Annu Belasovú, bytom Štiavnik 1207 neschválilo.
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţali sa - 4
Pri tejto príleţitosti predseda stavebnej komisie Bc. Jozef Glonek informoval o výsledkoch
šetrenia ţiadostí na tvare miesta, na základe odporučenia OZ nasledovne :
Ţiadosť Štefánie Kramářovej, Štiavnik 90 o zaevidovanie predkupného práva na pozemok
parc.č. KNC 1299 - nedoporučuje.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo zaevidovanie predkupného práva na pozemok
parc.č. KNC 1299 pre Štefániu Kramářovú, bytom Štiavnik 90.
Hlasovanie: za - 0, proti - 0, zdrţali sa - 8
Ţiadosť Anny Belejovej, Štiavnik 1324 o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 150
o výmere 205 m2.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 150
o výmere 205 m2 pre Annu Belejovú, bytom Štiavnik 1324.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdrţali sa - 1
Ţiadosť Jozefa Bambúcha, Štiavnik 3 o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 4242/59
o výmere 18 m2 na výstavbu prístrešku na drevo.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 4242/59
o výmere 18 m2 pre Jozefa Bambúcha, bytom Štiavnik 3.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdrţali sa - 1
Ján Hranica, Štiavnik 1140 - ţiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre Jána
Hranicu, bytom Štiavnik 1140.
Hlasovanie: za - 0, proti - 0, zdrţali sa - 8
Alica Hoferová , Gaštanová 1019/8, Bytča - ţiadosť o prenájom obecného pozemku pred novou
prevádzkou zmrzliny v polyfunkčnom dome, za účelom vytvorenia terasy o rozmeroch 4m x
7,5m.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom obecného pozemku pred novou
prevádzkou zmrzliny v polyfunkčnom dome, za účelom vytvorenia terasy o rozmeroch 4m x
7,5m pre Alicu Hoferovú, bytom Bytča, Gaštanová 1019/8.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0
Peter Vároš, Štiavnik 788 - ţiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove sýpky na
bývalom RD o výmere 200 m2 na dobu 5 rokov.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom nebytových priestorov v budove sýpky na
bývalom RD o výmere 200 m2 na dobu 5 rokov pre Petra Vároša, bytom Štiavnik 788.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdrţali sa - 1
KROSS-BAU s.r.o., Štiavnik 1353, zastúpená Alojzom Králikom - ţiadosť o prenájom
priestorov v Zdravotnom stredisku Štiavnik, za účelom zriadenia obchodnej prevádzky vinotéky, na dobu neurčitú.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku
Štiavnik, za účelom zriadenia obchodnej prevádzky na dobu neurčitú za podmienky, ţe sa v nej
nebudú konzumovať ţiadne alkoholické nápoje..
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdrţali sa - 2.
Roman Pjontek a manţ. Lucia, Štiavnik 917 - ţiadosť o prenájom obecného pozemku parc.č.
4242/62 na skladovanie dreva a drob. staveb. materiálu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poverilo stavebnú komisiu prehodnotiť ţiadosť Romana
Pjonteka a manţ. Lucie, bytom Štiavnik 917 o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC
4242/62 na skladovanie dreva a drob. staveb. materiálu.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0
Marta Fajbíková, Štiavnik 385 - ţiadosť o sociálnu výpomoc.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo sociálnu výpomoc vo výške 300,- eur pre Martu
Fajbíkovú, bytom Štiavnik 385 .
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0
SCVČ Bytča, Lombardiniho ul. 26 - ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo poskytnutie finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí z našej obce pre SCVČ Bytča, Lombardiniho 26.
Hlasovanie: za - 1, proti - 0, zdrţali sa - 5.
18. Rôzne
Odpredaj hasičskej striekačky
Starosta obce informoval, ţe starú hasičskú striekačku obec uţ nevyuţíva, preto by bolo dobré ju
odpredať.
Poslanec Vlastimil Červenec poukázal na skutočnosť, ţe v prípade poţiarov slúţi na dodávku
vody.
Starosta obce odpovedal, ţe pri zásahu prví vyráţajú profesionáli, naši iba pomáhajú. Štát
vyčleňuje na to peniaze a obci nedáva nič. Preto je povinný v prípade potreby sa aj postarať.
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Viacerí poslanci odporučili, aby sa jej odpredaj prerokoval na výročnej schôdzi poţiarnikov,
ktorí rozhodnú či si ju ponechajú, alebo sa odpredá.
Poslanec Červenec Vlastimil ocenil ţe po dodaní nového hasičského auta boli naši poţiarnici
viac krát pri poţiari skôr ako profesionáli.
Zakúpenie posypového zariadenia
Starosta obce vysvetlil, ţe doposiaľ obec posýpanie ulíc objednávala, no nakoľko máme nový
traktor, mohli by sme si posýpanie robiť sami. K tomu však potrebujeme zakúpiť posypové
zariadenia, ktoré nás bude stáť cca 3200,- eur. Prídu nám cenové ponuky, z ktorých bude
vybraná najlepšia.
Poslanec Vlastimil Červenec upozornil na to, aby sa zakúpilo vyhovujúce zariadenie a posypový
materiál by nemal byť vystavený poveternostným podmienkam, ale mal by sa skladovať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zakúpenie posypového zariadenia za traktor.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0
Obecné noviny
Z dôvodu lepšej informovanosti občanov o práci poslancov a dianí v našej obci, starosta obce
navrhol aby sa po kaţdom zastupiteľstve vydali obecné noviny v počte 500 kusov, ktoré by
obsahovali aj zápisnicu, aby občania vedeli čo sa na zastupiteľstve schválilo.
Viacerí poslanci oponovali tým, ţe kto má záujem, môţe si zápisnicu pozrieť na internetovej
stránke obce, preto by to boli zbytočne vynaloţené finančné prostriedky. Navrhli, aby sa
obecné noviny vydávali 1x ročne v mnoţstve 1250 výtlačkov zdarma.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vydanie obecných novín 1x za rok v mnoţstve
1250 výtlačkov pre našich občanov zdarma.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0
Recyklačný fond
Starosta obce informoval, ţe projekt rozšírenia a zefektívnenia separovaného zberu komunálneho
odpadu v regióne Bytčianska kotlina, na ktorý boli poskytnuté prostriedky z recyklačného fondu,
končí koncom roka 2014. Preto obec podala novú ţiadosť na recyklačný fond, na základe ktorej
by mali byť obci poskytnuté nádoby na sklo, prípadne na ostatné separované komodity.
Správa o výsledku školskej inšpekcie
Štátna školská inšpekcia vykonala v dňoch 21.10. aţ 22.10.2013 inšpekciu výchovnovzdelávacej činnosti v centre voľného času v Štiavniku. Zo správy o výsledkoch školskej
inšpekcie vyplýva, ţe boli splnené všetky poţadované podmienky výchovno-vzdelávacej
činnosti a neboli zistené ţiadne nedostatky.
Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2014
Keďţe HK našej obce na zasadnutí OZ nebola prítomná, starosta obce oboznámil prítomných
poslancov s návrhom jej kontrolnej činnosti na 1.polrok 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
na 1. polrok 2014.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0
Diskusne príspevky poslanca Vlastimila Červenca
- Či vieme o odpredaji majetku bývalého roľníckeho druţstva, prečo obec neodkúpila niektoré
objekty?
Starosta obce odpovedal, ţe na bývalom roľníckom druţstve boli v draţbe niektoré objekty, no
nakoľko sa jednalo o uţ neexistujúce budovy, obec o ne nemala záujem.
- V akom štádiu je pokračovanie kanalizácie v našej obci ?
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Starosta obce odpovedal, ţe SEVaK má prisľúbený úver aj dotáciu, no musíme čakať ako sa to
vyvinie. Z plánovaných 23 km kanalizácie je hotových 6 km, takţe zostáva 17 km kanalizácie
a 11 km vodovodu.
- Či bude túto zimu fungovať lyţiarsky vlek a či je majetkom obce ?
Starosta obce - lyţiarsky vlek funguje a obec by ho mala zobrať do evidencie.
- CVČ - aký je rozdiel medzi súkromným CVČ, alebo keby patrilo pod obec ?
Starosta obce odpovedal, ţe pokiaľ je súkromné alebo cirkevné, dostáva dotáciu aj z VÚC, keby
patrilo pod obec, nedostali by sme nič.
- Verejné osvetlenie pri kostole - sú tam 2 zbytočné svietidlá verejného osvetlenia, ktoré
osvetľujú priestor pred kostolom a jeho okolie. Navrhol premiestniť jedno svietidlo verejného
osvetlenia na stĺp ku vchodu do cintorína a druhé na zatáčku pri pani Geţovej povyše kostola,
kde je intenzita osvetlenia slabá.
- Zeleň a betónový múr pred zdravotným strediskom - navrhuje vytvoriť plochu na
parkovanie.
Starosta obce odpovedal, ţe na vyuţitie uvedenej plochy dal vypracovať projekt odborníkovi,
ktorý poslancom predloţí na schválenie.
- Či sa do zakúpenej haly uţ presťahúva dopravná technika, aby sa poţiarnici mohli
presťahovať do budovy garáţí pri DSS.
Starosta obce odpovedal, ţe prebieha stavebné konanie na prestavbu garáţí na poţiarnu
zbrojnicu, čo však vyţaduje súhlasné stanoviská jednotlivých orgánov štátnej správy.
Poslanec Ján Pobiak - či bude zverejnená na internetovej stránke obce faktúra za traktor ?
Starosta obce odpovedal, ţe uvedená platba bola iba záloha, ktorá sa nám vráti.
19. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za celoročnú spoluprácu. Konštatoval, ţe spolupráca medzi
starostom a poslancami sa postupne zlepšuje. Preto verí, ţe to bude tak aj v budúcom roku.
Prítomným poslancom poprial šťastné a veselé preţitie vianočných sviatkov a do nového roka im
zaţelal veľa zdravia a pracovných úspechov. Týmto 17. riadne zasadnutie OZ ukončil.
V Štiavniku, 13.12.2013
Zapísala: Kamila Šutarová
....................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Vlastimil Červenec
Peter Vároš

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