ZÁPISNICA
zo 07. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 04.04.2014

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:

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.
Informácia JUDr. Hadbábnej o súdnych sporoch obce.
Prejednanie štúdie pri zdravotnom stredisku.
Obhliadka zberného dvora.
Program odpadového hospodárstva - schválenie výberu dodávateľa.
Verejné osvetlenie - schválenie výberu dodávateľa na verejné osvetlenie.
Kultúrna akcia „Janská vatra“ - schválenie účinkujúcich Kysucký prameň - 600,- €.
Schválenie platu starostu.
Schválenie výstavby prístupovej cesty spolu s výmenou pozemkov s p. Sečeňom.
Mimoriadna odmena .
Schválenie výberu dodávateľa na zateplenie Zdravotného strediska.
Správa kontrolnej činnosti HK obce.
DHZ - Okresný výbor Bytča - ţiadosť o finančné prostriedky na okresné súťaţe.
Rôzne - informácia o stave realizácie kanalizácie
- predpis daní a ich výber
- byty - nedoplatky na nájomnom
- dotácia na záchranu lekárskej sluţby prvej pomoci pre dospelých v Bytči.
17. Záver.
.
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a otvoril 07. mimoriadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, ţe z celkového počtu 11
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poslancov je prítomných 8 poslancov, teda 07. mimoriadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods.
2, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.
Poslanci Štefan Fajbík, Bc. Jozef Glonek a Peter Vároš sa dostavili počas zasadnutia.

2.

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starosta obce Ing. Štefan Vároš navrhol overovateľov zápisnice Paed Dr. Petera Huju
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 Paed Dr. Petera Huju a Vlastimila Červenca.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0

3.

Schválenie programu 07. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Poslanec Ing. Štefan Buchtinec poukázal na to, ţe program zasadnutia OZ má veľa bodov,
preto by nemalo byť mimoriadne ale riadne. Mimoriadne zasadnutie sa zvoláva z dôvodu
urýchleného riešenia určitého problému, no nie riešenia toľkýchto bodov. Vyzval starostu
obce aby vybral najnutnejšie body programu, ktoré potrebuje riešiť a ostatné ponechal na
budúce zasadnutie OZ.
Starosta obce vysvetlil, ţe keď zistil ţe je veľa bodov na riešenie, chcel zvolať riadne
zasadnutie, no z časovej tiesne uţ mohol zvolať iba mimoriadne.
Poslanec Paed Dr. Hujo Peter navrhol spojiť bod 13 s bodom 5 ako jeden bod a to:
„Schválenie II. etapy rekonštrukcie ZS - zateplenie + prejednanie štúdie pri zdravotnom
stredisku“.
Po vyčlenení menej dôleţitých bodov programu, starosta obce dal hlasovať za nasledujúci
program zasadnutia OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o program 07. mimoriadneho zasadnutia
OZ nasledovne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Schválenie II. etapy rekonštrukcie ZS - zateplenie + prejednanie štúdie pri
zdravotnom stredisku.
Obhliadka zberného dvora.
Program odpadového hospodárstva - schválenie výberu dodávateľa.
Kultúrna akcia „Janská vatra“ - schválenie účinkujúcich Kysucký prameň - 600,- €.
Schválenie výstavby prístupovej cesty spolu s výmenou pozemkov s p. Sečeňom.
Správa kontrolnej činnosti HK obce.
DHZ - Okresný výbor Bytča - ţiadosť o finančné prostriedky na okresné súťaţe.
Rôzne
Záver.

Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0
.
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4.

II. etapa rekonštrukcie ZS - zateplenie a štúdia pri zdravotnom stredisku.

Starosta obce pripomenul, ţe z dôvodu nedostatku parkovacích miest pri 40 b.j. a novo
postaveného polyfunkčného domu, dal vypracovať štúdiu parkovísk a zelene pri zdravotnom
stredisku. Ing. Arch. Matej Otrísal navrhol architektonicko - urbanistickú štúdiu centra obce,
v ktorej sa zameral hlavne na oblasť okolo zdravotného strediska. Projektant odprezentoval
navrhovanú štúdiu, ktorej dôvodom je vyriešenie parkovacích miest, skultúrnenie priestorov
a zjednosmernenie miestnej komunikácie. Prítomným poslancom vysvetlil moţnosti
umiestnenia väčšieho počtu parkovacích miest, zelene, oddychovej zóny a detského ihriska.
Viacerí poslanci mali k navrhovanej štúdii pripomienky a to : vyriešenie osvetlenia,
výškových rozdielov, odstránenie zelene z parkovacích miest a tej zelene, ktorá spôsobuje
neprehľadnosť pri vjazde na hlavnú cestu. Ďalej nevhodné umiestnenie terasy, a ţe novo
vytvorená cesta okolo Pálenice je súkromný pozemok. Preto sa poslanci zhodli na tom, ţe
uvedenú štúdiu je potrebné zverejniť na pripomienkovanie aj na internetovej stránke obce.
K II. etape rekonštrukcie ZS poslanec Paed Dr. Hujo Peter pripomenul, ţe je potrebné určiť
termín realizácie výmeny okien a následného zateplenia zdravotného strediska, aby sa práce
stihli dokončiť do konca tohto roka.
Poslanec Ing. Štefan Buchtinec upozornil, ţe by sa nemali vymieňať všetky okná, nakoľko
niektoré sú zbytočné, na čo poslanec Paed Dr. Hujo Peter odpovedal, ţe podľa štúdie sa ich
počet zniţuje.
1./ Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie Architektonicko urbanistickú štúdiu centra obce pri zdravotnom stredisku, vypracovanú Ing. Arch. Matejom
Otrísalom.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 0
2./ Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vypísanie výberového konania na zateplenie
zdravotného strediska.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 0
.
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Výber dodávateľa na vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce.

Starosta obce vysvetlil, ţe v náväznosti na schválený program odpadového hospodárstva
Ţilinského kraja, sú obce, ktoré produkujú viac ako 100 ton odpadu, povinné do 4 mesiacov
pripraviť svoj program odpadového hospodárstva, ktorý predkladajú na schválenie
Okresnému úradu, odboru ŢP.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vyhlásiť výberové konanie na výber dodávateľa
na vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce Štiavnik.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

6.

Objednanie skupiny Kysucký prameň

Z príleţitosti nadchádzajúcej akcie Jánska vatra, starosta obce navrhol, ţe by bolo dobré
objednať kultúrnu vloţku na jej spestrenie. Jedná sa o skupinu Kysucký prameň za cenu
600,- eur. Je to v súčasnej dobe populárna skupina a pomerne lacná oproti ostatným
účinkujúcim, ktorí na podobné akcie chodia. Jánska vatra bude v priestoroch pri zbernom
dvore a zároveň bude spojená aj s prehliadkou v rámci otvorených dverí zberného dvora pre
verejnosť.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo objednať skupinu Kysucký prameň za cenu
600,- eur, ako kultúrnu vloţku na akcii Jánska vatra.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 2

7.

Výmena pozemkov na vytvorenie prístupovej cesty k zbernému dvoru

Starosta obce vysvetlil, ţe sa jedná o výmenu pozemkov na bývalom RD s pani Sečeňovou,
na vytvorenie prístupovej cesty k zbernému dvoru, aby bol k nemu príjazd priamo z miestnej
komunikácie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vypracovanie GP na zámenu pozemkov medzi
obcou a Andreou Sečeňovou, bytom Štiavnik 1317.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

8.

Správa o kontrolnej činnosti HK obce

Hlavná kontrolórka obce pani Šípková objasnila obsah správy o jej kontrolnej činnosti za rok
2013. Konštatovala, ţe jej správu poslanci obdrţali spolu s pozvánkou, preto si ju mohli
podrobne preštudovať. Poţiadala ich aby sa k nej vyjadrili. Prítomní poslanci k uvedenej
správe nemali ţiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK
obce za rok 2013..
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

9.

Ţiadosti

DHZ - Okresný výbor Bytča - ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na okresné
súťaţe.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
100,- eur pre DHZ Okresný výbor Bytča na okresné súťaţe.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

10.

Rôzne

Informácia o stave účtov obce
Starosta obce informoval prítomných poslancov o stave na účtoch, ktoré má obec zriadené.
Jedná sa o hlavný účet, účet DSS, účet na Eurofondy, účet rezervného fondu, sociálneho
fondu, účet finančných záruk, účty fondu opráv bytových jednotiek 1310, 1330 a 1340 a účet
v Prima banke.
Stav účtov k 04.04.2014:
Hlavný účet ..............
Účet DSS Štiavnik .............
Účet na Eurofondy ............

148 533,32 €
20 073,24 €
45 722,47 €
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Účet - Rezervný fond ............ 101 625,68 €
Účet - Sociálny fond ............
5 658,01 €
Účet - Finančné záruky ........... 29 593,38 €
Účet - Fond opráv 1310 .............
634,86 €
Účet - Fond opráv 1330 ............ 5 492,04 €
Účet - Fond opráv 1340 ............ 5 148,91 €
Účet v Prima Banke .................. 6 186,49 €
Hlavná kontrolórka obce upozornila, ţe okrem hlavného účtu všetky ostatné účty sú účelové
a účet v Prima banke je potrebné zrušiť, lebo uţ neplní účel, na ktorý bol zriadený.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o stave
účtov obce k 04.04.2014.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 0
Diskúsne príspevky poslancov:
Poslanec Ing. Štefan Buchtinec
- Nakoľko poslanec Štefan Fajbík ešte nebol prítomný, povedal, ţe by chcel tlmočiť
vyjadrenie vodičov ohľadne zastávky v centre obce, ktorí sa vyjadrili, ţe súhlasia so
zastavovaním na značke, pokiaľ tam budú mať zabezpečený plynulý vjazd, lebo veľa krát im
vjazd znemoţňujú odstavené osobné autá . Taktieţ by sa mali prejsť aj iné úseky v obci, kde
v zákrutách stoja odstavené osobné autá.
- Malo by sa vyriešiť aj parkovanie autobusa pred kostolom v sobotu a v nedeľu, na čo
občania poukazujú.
- Pri povoľovaní garáţí popri rieke, malo by sa ich umiestnenie vymerať stavebnou komisiou.
Občania by mali dodrţať odstup od rieky, aby nedošlo k záberu ochranného pásma rieky.
- Odstrániť reklamy z autobusa a nahradiť ich obecným znakom.
Poslanec Paed Dr. Hujo Peter
- Zrekonštruovať a udrţiavať pamiatky v obci, upraviť okolie sv. Jána oproti cintorínu.
- Plocha obecného ihriska - mala by sa zakúpiť kvalitnejšia rotačná kosačka, ktorá trávnik aj
prevdušňuje.
Poslanec Vlastimil Červenec
- Ak sa obec rozhodne zakúpiť novú kosačku, mala by sa zakúpiť kvalitnejšia, ale aby na
ihrisku mohli trénovať a súťaţiť aj hasiči.
- Keď sa bude pripravovať rozpočtové opatrenie, malo by sa počítať aj s hasičskými oblekmi,
ktoré boli schválené. Ich zakúpenie bolo podmienené peniazmi za hasičské auto, no peniaze
prišli, ale obleky sa doposiaľ nezakúpili.
Starosta obce na to odpovedal, ţe poţiadal DHZ o špecifikáciu predmetu obstarávania, no
zatiaľ ju nedostal.
- Výjazd na hlavnú cestu pri Augustínovi Trulíkovi č.d. 194 je neprehľadný - mali by sa tam
umiestniť zrkadlá.
Poslanec Ján Pobiak
- Opätovne ţiada o vysypanie jám na ceste na Breh.
- Malo by sa obnoviť jednanie s pani Machciníkovou ohľadne zákruty povyše Blaţku, aby
vypustila obecný pozemok, ktorý má prihradený, nakoľko uvedená zákruta je neprehľadná
a nebezpečná.
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Poslanec Štefan Bočinec
- Upozornil na to, ţe realizácia kanalizácie by sa mala zverejniť aj na internetovej stránke
obce, aby občania boli informovaní o tom, ţe miestne komunikácie sa nebudú asfaltovať
z dôvodu budovania kanalizácie.
Informácia o realizácii kanalizácie v našej obci
Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe SEVaK plánuje od júla prevziať
kanalizáciu aj ČOV. No skôr ako začnú s výstavbou kanalizácie, poţadujú od občanov
zmluvy o budúcich zmluvách, ţe sa na vybudovanú kanalizáciu napoja. V tých uličkách, kde
občania takéto zmluvy neuzatvoria, kanalizácia sa realizovať nebude. Čaká nás veľa práce
s presviedčaním občanov, aby sa na kanalizáciu pripojili. Verí, ţe naši občania sú kultúrni
a uvedomia si, ţe vypúšťaním odpadu do miestnych potokov ničia ţivotné prostredie nie len
sebe, ale aj ďalšiemu pokoleniu. Zároveň bude zvýšený tlak Okresného úradu ţivotného
prostredia na dohľad nad dodrţiavaním zákona pri likvidácii nebezpečného odpadu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o stave
realizácie kanalizácie v našej obci.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
Vyjadrenie predsedu stavebnej komisie ohľadne riešenia ţiadostí
Bc Jozef Glonek, ako predseda stavebnej komisie, ktorá riešila ţiadosti občanov o prenájom
pozemkov na tvare miesta, oboznámil poslancov s výsledkom jej riešenia. Nakoľko bolo veľa
záujemcov, snaţili sa rozmerať pozemky tak, aby vyhoveli všetkým. Na základe rozmerania
pozemkov stavebná komisia navrhuje nasledovné riešenie:
Pjontek - 23,4 m
Dudoň - 13 m
Kušanová - 5,33 m
Hešová Monika - 5,33 m
Hešová Jarmila - 5,33 m.
1. / Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom časti obecného pozemku parc.č.
KNC 247 o dĺţke 5,33 m pre ţiadateľku Máriu Kušanovú, bytom Štiavnik 1267 na
nepoľnohospodárske účely.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 1
2./ Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom časti obecného pozemku parc.č.
KNC 261 o dĺţke 13 m pre ţiadateľa Petra Dudoňa, bytom Štiavnik 82.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 1
3./ Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom časti obecného pozemku parc.č.
KNC 249 o dĺţke 5,33 m pre ţiadateľku Moniku Hešovú, bytom Štiavnik 86.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 1
4. / Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom časti obecného pozemku parc.č.
KNC 248 o dĺţke 5,33 m pre ţiadateľku Jarmilu Hešovú, bytom Štiavnik 82.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 1
5./ Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom časti obecného pozemku parc.č.
KNC 4242/62 o dĺţke 23,4 m pre ţiadateľa Romana Pjonteka a manţ. Lucie, bytom
Štiavnik 917 na skladovanie dreva a drob. staveb. materiálu.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 1
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11.

Záver

Starosta obce prítomným poslancom poďakoval za účasť na zasadnutí a 7. mimoriadne
zasadnutie OZ ukončil.
V Štiavniku, 04.04.2014
Zapísala: Kamila Šutarová
....................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Paed Dr. Peter Hujo

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

Vlastimil Červenec

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