ZÁPISNICA
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 28.02.2014

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Bočinec Štefan, Ing. Buchtínec Štefan, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Ing. Harciník František, Paed Dr. Hujo Peter,
Pobiak Ján, Vároš Peter.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ostatní prítomní: 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.
17.
18.
19.
20.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Správa starostu obce o plnení úloh zo 17.riadneho zasadnutia OZ.
Zrušenie Uznesenia č. 329/2013 zo 17. riadneho zasadnutia OZ - poskytnutie dotácie
pre CVČ Ţilina, Kuzmányho 105, na záujmové vzdelávanie detí.
Schválenie VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.
Schválenie VZN č. 2/2014 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik.
Schválenie VZN č. 3/2014 o prideľovaní bytov v obci Štiavnik.
Schválenie dodatku č. 1/2014 k VZN č. 3/2012 o úhradách za soc. sluţby v zariadení
pre seniorov a domove soc. sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik
o zmene výšky úhrady za stravovanie.
Schválenie bezpečnostného projektu.
Schválenie aktualizácie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Schválenie zmluvy o poskytovaní sluţieb.
Vyradenie hasičského auta CAS 25 Škoda 706 z evidencie.
Odkúpenie pozemku na vybudovanie autobusovej čakárne.
Informácia starostu obce o výstavbe zberného dvora , cenová kalkulácia.
Schválenie výstavby autobusových čakární - Lúčky, Fujaček.
Pridelenie bytov
Ţiadosti občanov.
Rôzne .
Záver.
.
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1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a otvoril 18. riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, ţe z celkového počtu 11 poslancov je
prítomných 9 poslancov, teda 18. riadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.
Poslanci Štefan Bočinec a Ing. František Harciník sa dostavili počas zasadnutia.

2.

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starosta obce Ing. Štefan Vároš navrhol overovateľov zápisnice Jozefa Bavlnu a Mgr.
Belkovú Máriu 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 Mgr. Belkovú Máriu.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0

3.

Schválenie programu 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia OZ o bod 17 - Odvolanie veliteľa OHZ ,
bod 18 - Schválenie veliteľa OHZ a bod 19 - Rozpočtové opatrenie č. 4.
Vyzval prítomných poslancov o ďalšie doplnenie programu zasadnutia OZ.
Poslanec Paed Dr. Hujo Peter navrhol ako 20. bod programu - rekonštrukcia a výstavba
športovísk v obci . 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 18. riadneho zasadnutia OZ .
Hlasovanie: za - 9, 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 17.riadneho zasadnutia OZ.
5. Zrušenie Uznesenia č. 329/2013 zo 17. riadneho zasadnutia OZ - poskytnutie dotácie
pre CVČ Ţilina, Kuzmányho 105, na záujmové vzdelávanie detí.
6. Schválenie VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.
7. Schválenie VZN č. 2/2014 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik.
8. Schválenie VZN č. 3/2014 o prideľovaní bytov v obci Štiavnik.
9. Schválenie dodatku č. 1/2014 k VZN č. 3/2012 o úhradách za soc. sluţby v zariadení
pre seniorov a domove soc. sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik
o zmene výšky úhrady za stravovanie.
10. Schválenie bezpečnostného projektu.
11. Schválenie aktualizácie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
12. Schválenie zmluvy o poskytovaní sluţieb.
13. Vyradenie hasičského auta CAS 25 Škoda 706 z evidencie.
14. Odkúpenie pozemku na vybudovanie autobusovej čakárne.
15. Informácia starostu obce o výstavbe zberného dvora , cenová kalkulácia.
16. Schválenie výstavby autobusových čakární - Lúčky, Fujaček.
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17. Odvolanie veliteľa OHZ .
18. Schválenie veliteľa OHZ.
19. Rozpočtové opatrenie č. 4.
20. Rekonštrukcia a výstavba športovísk v obci.
21. Pridelenie bytov.
22. Ţiadosti občanov.
23. Rôzne.
24. Záver.
.
4.

Informácia starostu obce o plnení úloh zo 17. riadneho zasadnutia

Starosta obce informoval prítomných poslancov o plnení úloh zo 17. riadneho zasadnutia OZ
nasledovne:
1./ Motokrosová trať :
Na základe uznesenia z predchádzajúceho OZ trať bola označená tabuľou zákazu, no na druhý
deň tam uţ nebola, pričom zo strany vlastníkov pozemkov boli otázky či máme uzatvorenú
nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku na osadenie tabule. No na druhej strane nám bolo
oznámené, ţe motoklub sa vzdáva svojej činnosti na uvedenej dráhe, z dôvodu veľkého
odporu obyvateľov. V budúcnosti by chceli hľadať nejaké iné vhodnejšie miesto a ak po
dráhe bude jazdiť pár jednotlivcov, motoklub s tým nemá nič spoločné.
2./ Verejné osvetlenie:
Starosta obce informoval, ţe osobne sa bol pozrieť na osvetlenie pri kostole po zhasnutí
verejného osvetlenia. Zistil, ţe po zhasnutí verejného osvetlenia svetlá pred kostolom
nedostatočne osvetľuje chodník. Preto by nebolo rozumné navrhované svietidlá prekladať.
Uvedené lampy sú osadené aj podľa auditu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení
úloh zo 17. riadneho zasadnutia OZ .
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0

5.

Zrušenie Uznesenia č. 329/2013

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola schválená dotácia pre CVČ v Ţiline na jedno dieťa.
Nakoľko sa jedná o dieťa nad 15 rokov, dotácia bola schválená neoprávnene. Preto OZ
uznesenie, ktorým bola dotácia schválená, musí zrušiť. Prichádzajú nám ţiadosti aj po
schválení rozpočtu, preto navrhuje všetky zamietnuť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku ruší Uznesenia č. 329/2013 zo 17. riadneho zasadnutia
OZ - poskytnutie dotácie pre CVČ Ţilina, Kuzmányho 105, na záujmové vzdelávanie detí.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0

6.

Schválenie VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.

Starosta obce vysvetlil, ţe v uvedenom VZN je rozdiel iba v tabuľke. Zvýšenie je spôsobené
5% nárastom miezd.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Štiavnik.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0

7.

Schválenie VZN č. 2/2014 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik.

Pri tomto VZN starosta obce poukázal na to, ţe všetky poplatky za stravu sa zníţili.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 2/2014 o určení výšky príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Štiavnik.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0
8. Schválenie VZN č. 3/2014 o prideľovaní bytov v obci Štiavnik.
Starosta obce vysvetlil, ţe vo VZN je uvedený postup, podľa ktorého obec postupuje pri
prideľovaní bytov.
Poslanci Ing. Štefan Buchtinec a Ján Pobiak pripomenuli, ţe VZN o prideľovaní bytov bolo
v minulosti uţ prijaté, na čo starosta obce odpovedal, ţe nakoľko sa zmenil zákon, je potrebné
prijať nové.
Ďalej poukázali na to, ţe v predchádzajúcich volebných obdobiach bola zriadená sociálnobytová komisia, ktorá posudzovala jednotlivé ţiadosti a podľa dôleţitosti následne určila,
komu má byť byt pridelený. No starosta obce na začiatku tohto volebného obdobia si vyhradil
kompetenciu prideľovania voľných bytov, čo mu aj OZ schválilo. Preto nevidia dôvod na
zriadenie komisie na posudzovanie ţiadostí. Mal by to do konca volebného obdobia naďalej
robiť starosta obce.
Starosta obce odpovedal, ţe komisia na posudzovanie ţiadostí musí byť zriadená obecným
zastupiteľstvom podľa článku IV predmetného VZN.
Navrhol za predsedu komisie Ing. Františka Harciníka a za členov Helenu Šípkovú a Štefana
Bočinca.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo komisiu na posudzovanie ţiadostí o pridelenie
bytov v zloţení :
Predseda komisie - Ing. František Harciník
Členovia komisie - Štefan Bočinec a Helena Šípková
Hlasovanie: za - 9 proti - 0, zdrţali sa - 2
Niektorí poslanci poukázali na to, ţe v čl. II., bod 1 je uvedený maximálny príjem nájomníka,
no mal by byť uvedený aj minimálny, aby sa dalo posúdiť či bude nájomník schopný nájom
platiť.
Taktieţ navrhli opraviť finančnú zábezpeku z výšky 12 mesačných splátok na 6 mesačných
splátok.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 3/2014 o zásadách prideľovania
nájomných bytov v obci Štiavnik, „Bytové domy obce Štiavnik“
Hlasovanie: za - 9 proti - 0, zdrţali sa - 2
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9.

Schválenie dodatku č. 1/2014 k VZN č. 3/2012 o úhradách za soc. sluţby
v zariadení pre seniorov a domove soc. sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Štiavnik o zmene výšky úhrady za stravovanie.

Starosta obce uviedol, ţe sa jedná o dodatok ku VZN prijatému ešte v roku 2012, ktorým sa
kaţdý rok upravuje iba výška stravnej jednotky na deň. Ostatné ustanovenia VZN zostávajú
nezmenené.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo dodatok č. 1/2014 k VZN č. 3/2012 o úhradách
za soc. sluţby v zariadení pre seniorov a domove soc. sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Štiavnik o zmene výšky úhrady za stravovanie.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0
10. Schválenie bezpečnostného projektu
Starosta obce vysvetlil, ţe zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností
upravuje podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických a
fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu a pôsobnosť
ďalších štátnych orgánov vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za
porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Do júna tohto roku musí byť
vypracovaný projekt ako sa s tým nakladá. Ešte začiatkom februára sme dali výzvu na cenovú
ponuku na komplexné spracovanie všetkých stupňov povinnej dokumentácie ochrany
osobných údajov v súlade s novelou zákona č. 122/2013 Z.z., ale nikto sa nám neprihlásil.
Cena takéhoto projektu je cca 700,- eur.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vypracovanie bezpečnostného projektu.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.
11. Schválenie aktualizácie programu hospodárskeho a soc. rozvoja obce
Starosta obce povedal, ţe program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bol schválený
ešte v roku 2006. Bol schválený na dobu 10 rokov, preto je potrebné ho aktualizovať. Firma,
ktorá PHSR vypracovala pýta za celú aktualizáciu 1600,- eur, z toho 800,- eur za analýzu
a 800,- eur za aktualizáciu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo analýzu programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.
12. Schválenie zmluvy na aktualizáciu programu hospodárskeho a soc. rozvoja obce
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zmluvu o poskytovaní sluţieb medzi obcou
Štiavnik a Euro Dotáciami, a.s., Na Šafranici 1280/8, Ţilina, na aktualizáciu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.

5

13. Odpredaj hasičského auta
Starosta obce pripomenul, ţe na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol odpredaj hasičského auta
podmienený súhlasom hasičov. Hasiči sa na svojej schôdzi dohodli, ţe obec môţe auto CAS
25 Škoda 706 odpredať.
Poslanec Ing. Štefan Buchtínec - prečo by sa malo odpredať a za akú cenu ho chce obec
odpredať ?
Starosta obce odpovedal, ţe uvedené hasičské auto obec uţ nepotrebuje, preto je zbytočné
vynakladať finančné prostriedky na jeho udrţiavanie a poistku. Zatiaľ nikto nevie za čo sa
odpredá. Moţno, ţe ho niektorá obec od nás odkúpi, ale je moţné aj to, ţe sa ho ani nepodarí
odpredať.
Poslanec Vlastimil Červenec - upozornil, ţe súhlas hasičov k odpredaju hasičského auta bol
podmienený kúpou viacmiestneho vozidla na rýchle zásahy, čo vyplýva aj zo zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpredaj hasičského auta CAS 25 Škoda 706
RTHP a kúpu viacmiestneho vozidla /7+1 alebo 8+1/
Hlasovanie: za - 8 proti - 0, zdrţali sa - 3.
14. Odkúpenie pozemku na vybudovanie autobusovej čakárne
K uvedenému bodu starosta obce vysvetlil, ţe obec chce vysporiadať pozemok na Lúčkach,
kde chýba autobusová čakáreň smerom z Bytče do Štiavnika. Jedná sa o parc.č. KNC 6691/5
o výmere 20 m2, vytvorenú z pozemku popri ceste. Vlastníci uvedeného pozemku
s odpredajom za cenu 5,- eur za 1 m2 súhlasia. Nakoľko je tam uţ veľa rokov problém
s nastupovaním a vystupovaním občanov, hlavne ţiakov čakajúcich na autobus, obec sa
rozhodla v uvedenom mieste vybudovať čakáreň. No najskôr je potrebné vysporiadať
pozemok pod ňu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odkúpenie pozemku parc.č. KNC 6691/5 ostatná plocha o výmere 20 m2 od vlastníkov, za cenu 5,- eur za 1 m2
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.
15. Informácia o výstavbe zberného dvora
Starosta obce informoval poslancov, ţe v odkúpenej hale na bývalom druţstve sa vybudovala
dotrieďovacia linka na odpad, zakúpil sa kontajner a brány, vybudoval sa sklad, sociálne
zariadenie a sprcha. Je tam rozvod elektriny, zabudovala sa ţumpa, upravil sa terén
a plánujeme navŕtať vodu. Zatiaľ bolo z rozpočtu preinvestované cca 9000,- eur. Beţné práce
boli realizované pracovníkmi spomedzi aktivačných a pracovníkov obce a elektrika, voda,
kúrenie ţivnostníkmi zo Štiavnika.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o výstavbe
zberného dvora .
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.

6

16. Výstavba autobusových čakární
K tomuto bodu starosta obce povedal, ţe tak ako chýba čakáreň na Lúčkach, bola by potrebná
aj u Fujačka. Výhodou je, ţe u Fujačka máme svoj pozemok, ktorý bude treba iba upraviť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo výstavbu autobusových čakární na Lúčkach
a u Fujačka.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.
17. Odvolanie veliteľa OHZ
Starosta obce informoval, ţe nakoľko Bc Vlastimil Červenec, ktorý bol schválený za veliteľa
OHZ v Štiavniku Uznesením č. 77/2012 zo dňa 04.04.2012, dobrovoľne odstúpil, obec by
mala vymenovať nového veliteľa OHZ. Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. veliteľa obecného
hasičského zboru odvoláva a menuje obec na návrh DHZ. Starosta obce odvolanie súčasného
a chválenie nového veliteľa OHZ prenechal na obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku odvolalo Bc. Vlastimila Červenca, bytom Štiavnik 200,
z funkcie veliteľa OHZ Štiavnik.
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdrţali sa - 1.
18. Schválenie nového veliteľa OHZ
Z uznesenia výročnej členskej schôdze vyplýva, ţe do funkcie veliteľa OHZ Štiavnik bol
navrhnutý Ján Zoleik.
Poslanec Vlastimil Červenec poukázal na skutočnosť, ţe keď si obec zvolí veliteľa OHZ,
malo by OZ vedieť aké úlohy mu zo zákona vyplývajú, za ktoré by mal mať aj patričnú
odmenu. Taktieţ by sa mal aspoň 1x do roka zúčastniť zasadnutia OZ a informovať
poslancov o činnosti DHZ.
Starosta obce odpovedal, ţe veliteľ má na starosti hlavne výcvik hasičov, techniku a výjazdy
techniky.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Jána Zoleika, bytom Hrabové, za nového
veliteľa OHZ Štiavnik.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.
19. Rozpočtové opatrenie č. 4/2013
Nakoľko výdavky presahovali naplánovaný stav rozpočtu na rok 2013, je v kompetencii
starostu obce na konci roka vydať rozpočtové opatrenie, ktorým sa dorovná výdavková časť
rozpočtu tak aby bola zhodná s reálnym čerpaním rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie Rozpočtové opatrenie č.4/2013
vydané starostom obce zo dňa 31.12.2013, ktorým sa upravuje rozpočet Obce Štiavnik na rok
2013.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.
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PRÍJMY

Beţné
príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Príjmy
spolu
VÝDAJE

Beţné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Výdavky
spolu

Rozpočet na
rok 2013
/pôvodný/
v€

Rozpočet
po I. RO

Rozpočet
po 2. RO

Rozpočet
po 3. RO

/21.06.2013/

/26.09.2013/

/13.12.2013/

2 006 115

2 039 174,12

2 094 684,27

2 160 016,96

40 000

41 300,00

41 300,00

41 300,00

1 763,71

43063,71

300

267 008,34

247 799,04

274 799,04

0

247 799,04

2 046 415

2 347 482,46

2 383 783,31

2 383 783,31

24 434,60

2 449 116,00

Rozpočet na
rok 2013
/pôvodný/
v€

Rozpočet
po I. RO

Rozpočet
po 2. RO

Rozpočet
Po 3. RO

Rozpočet obce na
rok 2013
po 4. zmene

/21.06.2013/

/26.09.2013/

/13.12.2013/

OZ
berie na
vedomie
4. RO na rok
2013
v€
6 073,87

1 830 428
58 375

61 868
1 950 671

1 902 809,65
304
947,04
61 868
2 269 624,69

1 969 922,89

2 012 207,06

335 487,64

364 307,94

38 668
2 344 078,53

38 668,00
2 415 183,00

OZ
berie na
vedomie
4. RO na rok
2013
v€
22 670,89

- 432,00

Rozpočet obce na
rok 2013 po 4.
zmene
v€
/k 31.12.2013/
2 182 687,85

/k 31.12.2013/
v€
2 018 280,93
363 875,94

19,00

38 687,00

5 660, 87

2 420 843,87

20. Rekonštrukcia a výstavba športovísk v obci
Poslanec Paed Dr. Peter Hujo, ktorý uvedený bod programu navrhol, vysvetlil, ţe stav ihrísk
v našej obci je nevyhovujúci.
Ihrisko pri škole – Ide o ihrisko, ktoré primárne vyuţíva škola .Trávnik je po ţivotnosti a je
zničený , trhá sa , tvoria sa jamy, kde je reálne nebezpečenstvo vzniku úrazu detí , treba ju
vymeniť. Z oplotenia vyčnievajú šroby, na ktorých sa môţu deti zraniť. Osvetlenie vyţaduje
rekonštrukciu a výmenu za úsporné letkové osvetlenie. Stará tráva by sa dala vyuţiť na
ihrisko pri bytovke na Paţitiach.
Futbalové ihrisko - dokončiť rekonštrukciu miesta na občetrstvenie, dokončiť rekonštrukciu
oplotenia, aby sa zabránilo vandalizmu.
Hasiči - vybudovať im samostatnú športovú dráhu. Dal by sa na to vyuţiť priestor pri
odkúpenej budove na zbernom dvore / bývalé RD/ a 3. poschodie na odkúpenej budove
vyuţiť na ich stretávanie a klubovú činnosť.
Poslanec Bg. Jozef Glonek - umelé ihrisko bolo riešené tak, ţe sa nechá doţiť a potom sa
presťahuje na ihrisko nad školou.
Poslanec Vlastimil Červenec - trvá na tom, ţe hasičská zbrojnica nemôţe byť tak vzdialená
od centra obce ako je bývalé RD. Čo sa týka športovísk, áno ničí sa tráva na veľkom ihrisku,
preto by sa mala hasičská dráha riešiť na pozemkoch nad školou, kde v minulosti boli
pracovné pozemky, ak by vyhovovala ich dĺţka .
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Starosta obce odpovedal, ţe mu chýba vyjadrenie riaditeľky ZŠ a riaditeľa SCVČ . Ak je
tráva naozaj nevyhovujúca, potrebné je ju opraviť.
Poslanec Bc. Jozef Glonek poukázal na to, prečo je za taký krátky čas ihrisko tak zničené. Na
to viacerí poslanci odpovedali, ţe uvedené ihrisko existuje uţ viac, ako bola jeho ţivotnosť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie podnety poslanca Paed Dr. Petera
Huju ohľadne opravy a výstavby športovísk v obci.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.
21. Pridelenie volných bytov
V rámci tohto bodu starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe sa uvoľnili byty a to
jedno-izdový byt v bytovke na Paţitiach, dvoj-izbový byt v 40 b.j. a dvoj-izbový byt
v školskej bytovke. Oboznámil ich s poradovníkom ţiadateľov, ktorým by sa mali postupne
prideliť byty , tak ako sa dohodol s členmi obecnej rady.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo poradovník ţiadateľov na pridelenie voľných
bytov nasledovne:
1- izbový byt - Fajbíková Lenka, Štiavnik 476
1- izbový byt - Bírová Katarína / Moţiešiková/, Štiavnik 770
1- izbový byt - Škutová Veronika, Štiavnik 624
2- izbový byt - Paudová Lenka, Štiavnik 221
2- izbový byt - Mišejková Darivna, Štiavnik 1232
2- izbový byt - Haban, Štiavnik 733
2- izbový byt - Pobijak a Drbúlová, Štiavnik 1181
2- izbový byt - Strelec Matej, Štiavnik 1189
2- izbový byt - Zajacová Mária, Štiavnik 1340
3- izbový byt - Čupec Martin, Štiavnik 1330
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0
22. Ţiadosti občanov
Prítomní občania proti motokrosovej dráhe
Ako prvý sa vyjadril pán Cambál, ktorý sa v mene vlastníkov pozemkov poďakoval starostovi
obce za riešenie problému s motorkármi. Avšak má informáciu, ţe na uvedenej dráhe sa zasa
jazdí a riešila to aj polícia. Bude tomu tak stále, pokiaľ sa z dráhy neodstránia návozy. Mali
by ich odstrániť tí, ktorí ich tam naviezli. Preto ţiada aby trasu dali do pôvodného stavu
a odstránili prekáţky. Malo by sa vyhlásiť v obecnom rozhlase, ţe je dráha zrušená a ţe je po
nej zakázané jazdiť.
Prítomný pán Kido navrhol motorky označiť číslom, aby sa motorkári dali identifikovať.
Pani Trulíková poďakovala za zvrat, ktorý v tejto veci nastal. Pripomenula, ţe všetci raz
zostarnú a zistia čo je to hluk pre starých ľudí.
Aj pani Hrabošová vysvetlila, ţe oni nie sú proti motorkárom, ale iba proti hluku, ktorý robia.
Preto i touto cestou by ich chceli poţiadať, aby im nerobili napriek, lebo oni proti nim ako
osobám nič nemajú. Vadí im len hluk, ktorý spôsobujú.
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Letný tábor
Kancelária Universal maklérsky dom a.s. Bytča poslala našej obci ponukový list na
umiestnenie detí do letného tábora - Boj o kľúč pevnosti, s táborovou základňou Makov Kasárne - Penzion Javorník. Jedná sa o dva turnusy a to: I. turnus 4.7. - 11.7. pre deti od 8
do 12 rokov a II. turnus 8.8. - 15.8. pre deti od 11 do 16 rokov, za cenu 170,- eur na 1 dieťa.
Ţiadajú o podporu na deti z našej obce vo výške 20%, pričom by poplatok za pobyt bol vo
výške iba 136,- eur.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prispieť sumou 34,- eur na dieťa s trvalým
pobytom v našej obci za pobyt v letnom tábore Boj o kľúč pevnosti.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.
Lesné spoločenstvo Štiavnik s.r.o.
ţiada o vyjadrenie na aký účel sa vyuţíva pozemok parc.č. KNC 5523 - Rakovanovie lúky,
ktoré boli v minulosti obci odpredané.
Starosta obce pripomenul, ţe na uvedený pozemok bola vypracovaná štúdia, preto by sa mal
vyuţiť na pôvodný zámer. V tom zmysle by sa Lesnému spoločenstvu malo aj odpovedať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpovedať Lesnému spoločenstvu Štiavnik,
s.r.o. , ţe pozemok parc.č. KNC 5523 bude vyuţitý na pôvodný zámer podľa vypracovanej
štúdie.
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdrţali sa - 1.
Krajské kultúrne stredisko v Ţiline
poslalo ponukový list na divadelné predstavenie s názvom „Kríţová cesta“ v prevedení
hercov v spolupráci s Divadelným klubom Makovice pri KrKS v Ţiline. Dĺţka predstavenia je
50 minút a cena 400,- eur vrátane dopravy na miesto určenia.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo objednať divadelné predstavenie s názvom
„Kríţová cesta“ v prevedení hercov v spolupráci s Divadelným klubom Makovice pri KrKS
v Ţiline za cenu 400,- eur.
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdrţali sa - 1.
Mesto Bytča , Námestie SR č.1, Bytča - ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo
výške 1038,51 eur na deti z Obce Štiavnik navštevujúce CVČ , Ul. mieru 1357, Bytča.
Starosta obce pripomenul, ţe ţiadateľ by mal vedieť, ţe uvedené ţiadosti sa podávajú pred
spracovaním rozpočtu.
Poslanec Ing. Štefan Buchtínec sa informoval, či aj naše SCVČ ţiada okolité obce /napr.
Hvozdnicu/ o príspevky na deti navštevujúce naše CVČ a či niečo na ne aj dostane. Preto
poţaduje aby na budúce zasadnutie OZ riaditeľ SCVČ predloţil systém financovania detí
mimo našej obce.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo finančné prostriedky pre CVČ , Ul. mieru č.
1357, Bytča, na deti z našej obce, ktoré ho navštevujú.
Hlasovanie: za - 0 proti - 0, zdrţali sa - 11.
Mária Kováčiková a Marian Kováčik, Štiavnik - Predjastrabie 1250
Ing. Beata Várošová a Ing. Ján Vároš, Štiavnik - Predjastrabie 1250
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Mgr. Mária Barková, Bytča, Thurzova 969/14
Bc. Veronika Belková, Bytča, ul. Sidónie Sakalovej 197/95
Ing. Jana Ďurinová a Ing. Jozef Ďurina, Belá, ul. Riečna 1065/58 - ţiadosť o odpredaj
pozemku parc.č. KNC 2737/2 zast. plochy o výmere 111 m2 ako prístupovú cestu.
Starosta obce na základe ich ţiadosti vysvetlil, ţe sa jedná o prístupovú cestu k rodinnému
domu a pozemkom v ich vlastníctve, ktorú vybudoval Marian Kováčik s manţelkou Máriou
pri výstavbe rodinného domu, ako prístupovú cestu. Neskoršie však zistili, ţe nie je v ich
vlastníctve, ale je vo vlastníctve obce. Nakoľko si okolité pozemky rozdelili, uvedený
pozemok potrebujú aj ostatní ţiadatelia ako prístup ku svojim pozemkom.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpredaj pozemku parc.č. KNC 2737/2 zastavané plochy 111 m2, ako prístupovú cestu pre ţiadateľov :
Máriu Kováčikovú a Mariana Kováčika, Štiavnik -Predjastabie 1250,
Ing. Beatu Várošovú a Ing. Jána Vároša, Štiavnik 1250,
Mgr. Máriu Barkovú, Bytča, Thurzova 969/14,
Bc. Veroniku Belkovú, Bytča, ul. Sidónie Sakalovej 197/95,
Ing. Janu Ďurinovú a Ing. Jozefa Ďurinu, Belá, ul. Riečna 1065/58.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.
Belejová Anna, Štiavnik 1324 - ţiadosť o finančnú výpomoc na operáciu pre chorú dcéru
Michaelu Belejovú.
Starosta obce oboznámil poslancov s ďakovným listom pani Belejovej za predchádzajúcu
sociálnu výpomoc v roku 2013, ku ktorej doloţila aj doklady na čo bola pouţitá a za 2%
z dane, ktoré pouţila na kúpu invalidného vozíka. Teraz ţiada o cos. výpomoc na dcérinu
operáciu, ktorá nie je hradená zo zdravotnej poisťovne, ale veľmi by jej pomohla na
uvoľnenie stiahnutých šliach. Operácia stojí okolo 2500 eur, preto bude vďačná za akúkoľvek
finančnú čiastku.
Starosta obce navrhol pani Belejovej poskytnúť finančnú čiastku vo výške 300,- eur.
Viacerí poslanci sa k uvedenej ţiadosti vyjadrili, ţe pani Belejovej sa uţ viac krát pomohlo,
pritom ţiadosti sa stále opakujú. Pani Belejová by mala hľadať peniaze aj inde, nie iba na
obecnom úrade. Poukázali na to, ţe v minulom roku sa Zajacovi finančná výpomoc
neschválila, pritom jeho matka sa snaţila získať peniaze aj verejnými zbierkami. Preto sú za
to aby sa jej uvedená čiastka schválila, no posledný krát a malo by sa jej toto vyjadrenie dať
na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie poďakovanie Anny Belejovej,
bytom Štiavnik 1324 za finančnú výpomoc a 2% z dane v roku 2013 pre jej dcéru .
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo finančnú výpomoc vo výške 300,- eur pre
ţiadateľku Annu Belejovú, bytom Štiavnik 1324 na operáciu pre chorú dcéru Michaelu
Belejovú.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.
Peter Dudoň, Štiavnik 82 - ţiadosť o prenájom časti obecného pozemku parc.č. KNC 261
a pozemku parc.č. KNC 267.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku doporučilo ţiadosť Petra Dudoňa bytom Štiavnik 82
o prenájom časti obecného pozemku parc. č. KNC 261 a pozemku KNC 267, preriešiť
stavebnou komisiou na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdrţali sa - 1.
Monika Hešová, Štiavnik 86 - ţiadosť o prenájom časti obecného pozemku parc.č. KNC
249, na parkovanie auta.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku doporučilo ţiadosť Moniky Hešovej, bytom Štiavnik 86
o prenájom časti obecného pozemku parc. č. KNC 249 preriešiť stavebnou komisiou na tvare
miesta.
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdrţali sa - 1.
Amália Balušíková, Štiavnik 207
Anna Belásová, Štiavnik 1207
Miroslav Balušík, Štiavnik 207
Jozef Červenec, Štiavnik 208 - ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č. KNC 4256bývalý náhon na mlyn.
Starosta obce povedal, ţe on sa k uvedenej ţiadosti vyjadrovať nebude, lebo sa cíti byť
zaujatou osobou a nechce aby jeho vyjadrenie ovplyvnilo poslancov. Preto prenechal slovo
Bc. Jozefovi Glonkovi ako zástupcovi starostu, aj ako predsedovi stavebnej komisie, ktorá
uvedený problém riešila. Bc. Jozef Glonek informoval poslancov, ţe stavebná komisia na
základe výsledkov riešenia so susedmi uvedenej nehnuteľnosti odporučila predmetný
pozemok do prenájmu, tak ako sa vyjadril uţ na minulom zasadnutí OZ. Nakoľko však
prenájom obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadnutí neschválilo, odporúča
uvedený pozemok odpredať všetkým vlastníkom susediacich s obecným pozemkom.
Dôvodom je to, ţe pozemok uţ nie je prejazdný, pretoţe na opačnom konci je odpredaný.
V niektorých miestach je tak úzky, ţe tadiaľ neprejde ani osobné auto. Takţe neplní funkciu
prejazdu. Pre obec je úplne zbytočný a vyvoláva susedské nepokoje uţ viac rokov.
Poslanec Vlastimil Červenec sa k predmetnej ţiadosti vyjadril nasledovne:
Nie je pravda, ţe uvedený pozemok vypustili Balušíkovci zo svojho pozemku. Náhon na
mlyn bol urobený ešte pred komasáciou, takţe nie je vytvorený z ich pozemku. Nikomu
nebráni aby ho uţíval, ani pani Balušíkovej, len ich ţiada aby prechod nezatarasovali, aby
parcela bola priechodná. Stavebná komisia keď na tvare miesta zistila čiernu skládku a čiernu
stavbu, mala dať podnet na ich odstránenie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpredaj obecného pozemku KNC 4256
o výmere 136 m2 pre ţiadateľov :
Balušíkovú Amáliu, Štiavnik 207, Belásovú Annu, Štiavnik 1207, Balušíka Miroslava,
Štiavnik 207 s tým, ţe bude vypracovaný GP na rozdelenie pozemku pre všetkých vlastníkov
susediacich s uvedeným pozemkom, ktorí si ho budú chcieť odkúpiť.
Hlasovanie: za - 8, proti - 1, zdrţali sa - 2.
23. Rôzne
Zakúpenie popolníc pre Obec Hvozdnica.
Starosta obce povedal, ţe. obec Hvozdnica by chcela nabehnúť na taký istý zber TKO ako
máme my, no nemá peniaze na zakúpenie popolníc. Naše nákladné auto LIAZ, s ktorým jazdí
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Ţabčík, nie je vyťaţené, preto by bolo dobré, keby sme vyváţali smeti aj im. Starosta obce
Hvozdnica nás poţiadal, aby sme mu uvedené popolnice zakúpili a on by nám ich za pol roka
dokázal vyplatiť. Potom by sme im TKO vyváţali my. Jedná o sumu cca 6000,- eur.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zakúpenie popolníc pre Obec Hvozdnica za
sumu cca 6000,- eur s tým, ţe ešte v tomto roku nám ich Obec Hvozdnica vyplatí.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0.
Asfaltovanie ulíc
Starosta obce vysvetlil, ţe výstavba kanalizácie a vodovodu je uţ odsúhlasená aj v Bruseli
a v máji by sa malo začať s jej realizáciou. Ukončená by mala byť do 31.12.2015, no
asfaltovať by sa malo aţ o rok. Šírka výkopu bude 2,2 m a na doasfaltovanie zostatku bude
musieť prispieť obec. Obec by chcela v tomto roku zaasfaltovať aspoň niektoré - najhoršie
ulice.
Poslanec Vlastimil Červenec upozornil, ţe by sme mali asfaltovanie zváţiť, lebo rozdiel
medzi 2,2 m a šírkou celej ulice budeme vlastne asfaltovať 2x. Takţe to budú zbytočne
vynaloţené peniaze.
Viacerí poslanci sa zhodli na tom, ţe by sme mali s asfaltovaním ulíc počkať aspoň do leta,
aby sme zistili ako sa výstavba kanalizácie bude vyvíjať.
Diskusné príspevky poslankyne Mgr. Márie Belkovej
1./ - Pri materskej škole bol vypracovaný GP a urobená zámenná zmluva, prečo nie je
pozemok zahradený podľa GP.
Starosta obce odpovedal, ţe plot bol riešený len pre školskú inšpekciu. Zástupcovia cirkvi si
ţiadajú aby to zostalo otvorené. Aj nám to zatiaľ vyhovuje, lebo nemusíme riešiť iný vchod
do materskej školy.
2./ - Aká je štúdia okolo kostola.
Starosta odpovedal, ţe keď bude hotová, OZ s ňou oboznámi.
Diskusný príspevok poslanca Ing. Františka Harciníka - Na predchádzajúcom zasadnutí
OZ bola na jeho návrh riešená odmena pre dobrovoľných darcov krvi, no v zápisnici to bolo
opomenuté. Preto by to chcel pripomenúť. Môţe poskytnúť aj tel. č. na podpredsedu ,
ktorému starosta obce môţe zavolať aby nám pripravil zoznam darcov krvi.
Diskusné príspevky poslanca Štefana Fajbíka
1./ Chýbajú dopravné značky v obci na východoch na hlavnú cestu.
Starosta obce odpovedal, ţe máme štúdiu zatiaľ do centra obce, ale polícia prisľúbila, ţe
dorobia celú obec a potom sa to bude realizovať. Zatiaľ podľa štúdie spočíta, koľko by
navrhované značenie stálo.
2./ Ďalej pripomenul, ţe by bolo potrebné opraviť aj čakáreň u Ftáčka /zastávka pri starom
OÚ/, hlavne vysypať a vyrovnať vnútro čakárne kde je blato, ktoré cestujúci prenášajú do
autobusov. Taktieţ by bolo potrebné urobiť pri tejto čakárni zábradlie od rieky, aby nedošlo
k úrazu pri vystupovaní cestujúcich z autobusa.
Starosta obce odpovedal, ţe nakoľko sa jedná o malé úpravy, dajú sa urobiť v rámci
verejnoprospešných prác.
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Diskusné príspevky poslanca Vlastimila Červenca
1./ Verejné osvetlenie - Či všade tam, kde svieti verejné osvetlenie, sú aj občania s trvalým
pobytom. Ak nie, tak tam svieti svetlo zbytočne. Bolo by ho dobré premiestniť na most do
Rástoky.
2./ Hasičské obleky - Bolo schválené, ţe sa zakúpia, keď sa dostanú peniaze za hasičské
auto. Peniaze zaň uţ sú, ale obleky zatiaľ kúpené neboli.
3./ Neplatiči bytov - Či máme neplatičov bytov a koľko nám dlhujú, lebo podľa nového
VZN by sa im mal byt zobrať.
Starosta obce odpovedal, ţe sú nájomníci, ktorí majú väčšie dlţoby, no vysťahovať ich nie je
jednoduché, pokiaľ sú tam deti, nemôţeme ich vysťahovať na ulicu.
4./ Verejné priestranstvá - Schválené sú čísla parciel. V súčasnom VZN je zmena, je ich
menej. Prečo ?
5./ Verejné osvetlenie - rekonštrukcia - Ako to pokračuje.
Starosta obce odpovedal, ţe z úradu VO nám prišlo, ţe začínajú riešiť našu ţiadosť. Majiteľ
firmy, s ktorou bola zmluva podpísaná momentálne je v súdnom konaní so svojou manţelkou.
Prisľúbil, ţe keď dôjde k majetkovému usporiadaniu, zmluvu s nami zruší.
6./ Riešenie problémov v obvodoch - Keď sa v obvode poslanca niečo rieši, mal by byť
o tom informovaný a mal by sa toho aj zúčastniť. Napríklad spor medzi Tvrdovským
a Harciníkom.
Starosta obce odpovedal, ţe situácia bola veľmi vyhrotená, preto ju musel riešiť rýchlo. Bol
tam prítomný poslanec Glonek, aj ako zástupca starostu, aj ako neďaleký sused.
7./ Cesta poza rieku - okolo Petra Jánošíka nie je osvetlená. Chodí tadiaľ veľa ľudí a môţe
dôjsť k úrazu. Je schopný zaobstarať zadarmo staršie svietidlá.
8./ SCVČ - chýba tam krúţok dychovej hudby. Je potrebné zakúpiť dychové nástroje. Ako
inštruktor by sa mohol osloviť Karol Miškovský z Pov. Bystrice.
Nakoľko to nie je lacná záleţitosť, starosta obce ako aj viacerí poslanci navrhli, aby sa
najskôr urobil prieskum medzi ţiakmi, či by mali o takýto krúţok vôbec záujem. Aţ potom
kupovať nástroje.
Diskusný príspevok poslanca Paed Dr. Petra Huju - V akom stave sú zrkadlá.
Starosta obce odpovedal, ţe zatiaľ sú zakúpené 4 kusy, ktoré sa idú namontovať.
16. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a 18. riadne zasadnutie OZ
ukončil.
V Štiavniku, 28.02.2014
Zapísala: Kamila Šutarová

....................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Jozef Bavlna ............................
Mgr. Mária Belková
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