ZÁPISNICA
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 27.06.2014

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 .

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Informácia JUDr. Hadbábnej o súdnych sporoch obce.
Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Informácia o výbere daní a platbách za prenájom bytov.
Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2014.
Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2013.
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014.
Správa audítora.
Schválenie rekonštrukcie prístavby zdravotného strediska.
Ţiadosti občanov.
Rôzne.
Záver.

.
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a prítomnú JUDr. Hadbábnu,
čím otvoril 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, ţe
z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, teda 20. riadne zasadnutie OZ
v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.
Poslanec Bc. Jozef Glonek sa dostavil počas zasadnutia.
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2.

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starosta obce Ing. Štefan Vároš navrhol overovateľov zápisnice Mgr. Máriu Belkovú
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 Mgr. Máriu Belkovú a Vlastimila Červenca.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

3.

Schválenie programu 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia ako bod č. 13 Odpredaj obecného
pozemku parc.č. KNC 2737/2 o výmere 111 m2.
Nakoľko ďalšie návrhy na doplnenie programu neboli, starosta obce dal hlasovať za doplnený
program 20. riadneho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o program 20. riadneho zasadnutia OZ
nasledovne :
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.
Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Informácia o výbere daní a platbách za prenájom bytov.
Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2014.
Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2013.
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014.
Správa audítora.
Schválenie rekonštrukcie prístavby zdravotného strediska.
odpredaj obecného pozemku parc.č. KNC 2737/2 o výmere 111 m2.
Ţiadosti občanov.
Rôzne.
Záver.

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

4.

Informácia JUDr. Hadbábnej o súdnych sporoch obce

JUDr. Hadbábna na úvod vysvetlila, ţe súdne spory obce sú aktívne a pasívne. Aktívne sú tie,
ktoré vedie obec voči niekomu, ako je napríklad spor s Ing. Luknišom. Pasívne sú tie, ktoré
vedú iní voči obci a to sú: Hastra,s.r.o., Akolla, s.r.o. a Prošek Investing.
Ing. Ján Lukniš - súdny spor ohľadne bytu v bytovom dome 1070. Obţalovaný bol povinný
zaplatiť dlţoby na nájomnom za roky 2003, 2004, 2005 a 2006. Dlţoby na nájomnom
a sluţby spojené s bývaním uţ zaplatil, zostali iba platby za omeškanie a exekúcie.
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V zmysle osobitného zákona obec mu musela byt odpredať, no bolo naň zriadené exekučné
záloţné právo vo výške pohľadávky 10.433,55 eur za omeškanie. Problém je však v tom, ţe
na LV je zapísané záloţné právo aj v prospech jeho sestry pani Márie Luknišovej.
Hastra, s.r.o. - súdny spor pasívny, lebo ţalovaná je obec. Spoločnosť sa domáha sumy,
ktorá nebola vyplatená podľa zmluvy o dielo, ale bola vyplatená oneskorene a tým pádom sa
domáha aj trov z omeškania a zmluvnej pokuty. Uvedené omeškanie bolo spôsobené tým, ţe
Ministerstvo uvoľnilo finančné prostriedky oneskorene, preto figuruje v súdnom spore ako
vedľajší účastník.
Poslanec Vlastimil Červenec sa JUDr. Hadbábnej spýtal, aká je šanca, ţe obec bude v spore
úspešná a aká je šanca vymoţiteľnosti pohľadávky z Ministerstva a či sa dalo tomuto sporu
predísť, JUDr. Hadbábna odpovedala, ţe obec by mohla byť úspešná, a ţe predísť sa tomu
dalo iba tak, keby bolo v zmluve zapracované, ţe peniaze sa im vyplatia aţ vtedy, keď prídu
z Ministerstva na účet obce.
Poslanec Paedr. Peter Hujo sa spýtal, či bolo s Hastrou, s.r.o. zmierovacie konanie.
JUDr. Hadbábna odpovedala, ţe ona tento prípad dostala uţ ako súdny spor, ale starosta obce
odpovedal, ţe s Hastrou jednal, no nechceli ustúpiť, lebo vraj aj oni musia platiť penále za
omeškanie. Snaţil sa posúriť platbu aj na Ministerstve, no vţdy mu bolo povedané, ţe máme
čakať. Našu ţiadosť zastrešovali Eurodotácie, ktoré si to nechali aj zaplatiť, preto tam bol aj
s pánom Sládkom, no nevybavil nič.
AKOLA, s.r.o. - súdi sa s obcou za odstúpenie od zmluvy. Jedná sa o zmluvu na verejné
osvetlenie, ktorá bola podpísaná za nevýhodných podmienok pre obec. Bola podpísaná
koncom roka 2010 a na základe nej firma mala začať práce po 14. dňoch od podpísania,
pričom dotáciu obec dostala aţ v roku 2013. Slovenská inovačná a energetická agentúra
/SIEA/ odporučila nové verejné obstarávanie. Pôvodný spoločník prisľúbil, ţe ak svoj
majetok vysúdi naspäť, súdny spor s obcou zoberie späť. Preto bol daný návrh na súd
o zastavenie konania.
Na otázku poslanca Vlastimila Červeneca či budú obci narastať pohľadávky, JUDr. Hadbábna
odpovedala, ţe spoločnosť by sa mohla súdiť aj o ušlý zisk, keďţe dielo nemohla vykonávať.
Poslanec Ing. Štefan Buchtinec sa spýtal, prečo sa od zmluvy odstúpilo aţ v roku 2013 a nie
ešte v roku 2011.
Starosta obce odpovedal, ţe SIEA v zastúpení ministerstva nám neschválila celú sumu, ktorú
zazmluvnil 27.12.2010 Ing. Pucko, ale schválila iba 230 000,- eur s podmienkou, ţe urobíme
nové verejné obstarávanie. Pritom sme boli upozornení, ţe ak práce dáme robiť Akole, tak
nám peniaze budú ešte krátiť, alebo nám ich vôbec nedajú. Preto som bol nútený zmluvu
s Akolou, s.r.o. zrušiť.
Prošek - Investing - jedná sa o práce, ktoré boli vykonané bez zmluvy na Domove soc.
sluţieb za cca 43 000,- eur. Pán Prošek sa vyjadril, ţe uvedené práce vykonával iba na
základe príkazov bývalého starostu obce. Preto bol vyzvaný aby upresnil práce, ktoré chcel
naviac zaplatiť. Pán Prošek predloţil faktúry na zakúpený materiál, ale nevie dokázať, ţe bol
pouţitý práve na budovu DSS. Keďţe nebol vyhotovený projekt reálneho vyhotovenia
stavby, ani určený znalec nevedel urobiť znalecký posudok. Taktieţ nebol dodrţaný postup
prác v stavebnom denníku, no stavebný dozor, ktorý by mal konať v záujme obce a nie
v záujme firmy potvrdil, ţe práce uvedené v stavebnom denníku boli aj v skutočnosti
vykonané. V súčasnej dobe pán Prošek predloţil zoznam prác, ktoré urobil naviac, no je to
vecou dokazovania. Preto bude potrebné, aby zodpovedná osoba, ktorou môţe byť bývalý
starosta obce, potvrdil, ţe uvedené práce boli aj v skutočnosti vykonané.
Poslanec Vlastimil Červenec sa spýtal, či by nebolo lepšie sa dohodnúť.
Starosta obce odpovedal, ţe obec sa chcela dohodnúť v rámci mimosúdneho konania na
základe znaleckého posudku, ale ako uţ povedal, znalec ho nevedel urobiť. Dať vypracovať
projekt reálneho vyhotovenia stavby bolo povinnosťou pána Prošeka, no on tvrdí, ţe ho dala
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vyhotoviť obec. Obec však uvedený projekt nemá.
V závere starosta obce vyzval poslancov, aby predloţili svoje pripomienky k zámennej
zmluve na traktor, ktorú posudzovala JUDr. Hadbábna pred jej schválením, ale ani na
opakovanú výzvu nemal nikto z poslancov ţiadne pripomienky k uvedenej zmluve.
Nakoľko poslanci na JUDr Hadbábnu uţ nemali ďalšie otázky, starosta obce jej poďakoval
za objasnenie súdnych sporov, v ktorých obec zastupuje a s pani Hadbábnou sa rozlúčil.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu JUDr. Hadbábnej
o súdnych sporoch obce.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
Starosta obce navrhol, ţe skôr ako sa bude pokračovať v prejednávaní ďalších bodov
programu, aby boli vypočuté prítomné stránky. Vyzval ich aby predniesli svoje problémy.
Jozef Geţo, Štiavnik 167.
Starosta obce ako prvú prečítal ţiadosť pána Jozefa Geţu a vysvetlil mu, ţe to čo v nej ţiada,
je predsa umoţnené kaţdému občanovi našej obce, nakoľko zasadnutie OZ je verejné a môţe
sa ho zúčastniť ktokoľvek. Potom ho vyzval aby predniesol svoj problém, za účelom ktorého
prišiel.
Pán Geţo poukázal na školské bytovky, garáţe pri nich a pozemok pod nimi, na ktorý si robí
právny nárok. Starosta obce odpovedal, ţe uţ viackrát spolu jednali na uvedenú tému, no pán
Geţo neakceptuje skutočnosti, ktoré v minulosti nastali. Preto ho poţiadal aby najskôr
preukázal svoje vlastníctvo v uvedených pozemkoch a aţ potom sa môţu na túto tému
rozprávať. Pán Geţo so starostovým návrhom súhlasil.
Ďalej pán Geţo poukázal na čiernu stavbu v osade Rástoka, ktorú postavil stavebník na jeho
pozemku. Jedná sa o pozemok parc.č. KN 2872. Preto týmto podáva oznámenie obci, ako
stavebnému úradu, na nelegálnu stavbu. Starosta obce odpovedal, ţe prípad prešetrí
a zabezpečí aby sa na uvedenú stavbu vykonal stavebný dohľad.
Milan Sedala, Štiavnik 163.
Starosta obce prečítal pripomienku k Architektonicko-urbanistickej štúdii centra obce, podanú
spoločenstvom vlastníkov bytov Štiavnik 163 a vyzval pána Sedalu aby ju objasnil. Prítomný
pán Sedala vysvetil, ţe nesúhlasia s tým, aby bolo parkovisko vybudované na trávniku pri ich
bytovom dome. Ďalej poukázal na to, ţe zástupca spoločenstva nebol prizvaný na stavebné
konanie pri výstavbe polyfunkčného domu. Preto ţiada stavebný úrad aby sa k tomu vyjadril.
Starosta obce odpovedal, ţe návrh parkovacích miest kopíruje obrubník, takţe nezasahuje do
trávnika. Postup stavebného úradu preverí.
Pavol Hoffer
Pán Hoffer , ktorý prevádzkuje zmrzlinu Simonku sa vyjadril, ţe na zasadnutie OZ prišiel
ohľadne terasy, pretoţe nie je zakreslená v štúdii a ohľadne múra, ktorý sa má búrať. Týmto
pripomienkuje štúdiu aby terasa zostala tak ako je a súhlasí aj s prechodom - chodníkom cez
ňu. Spýtal sa, asi ako dlho sa bude múr búrať, aby si vedel naplánovať zatvorenie prevádzky.
Jeho práca je sezóna, preto by nebol rád keby musel mať z hygienických dôvodov dlho
zatvorené.
Starosta obce odpovedal, ţe štúdia nie je ešte schválená, preto na uvedenú terasu zatiaľ platí
nájomná zmluva. Navrhované riešenie prechodu cez terasu projektant neodporučil. Ohľadne
búrania múru odpovedal, ţe nemôţe sa momentálne zaviazať ako dlho bude búranie trvať,
lebo sa môţu vyskytnúť aj nepredvídané okolnosti. No je aj v jeho záujme, aby to bolo čo
najskôr. Od pondelka začínajú búracie práce.
Poslanec Ing. Štefan Buchtinec sa vyjadril, ţe v rámci dobrej spolupráce by sa mu malo vyjsť
v ústrety a mohlo by sa to začať búrať aţ po skončení sezóny.
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5. Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
1. Rekonštrukcia zdravotného strediska - lekáreň Tília pripraví projektovú dokumentáciu
a návrh zmluvného vzťahu na dobu zodpovedajúcu zápočtu investovaných zdrojov na
rekonštrukciu. Návrh zmluvy dáme posúdiť JUDr. Hadbábnej. Rekonštrukciou by mala
vzniknúť riadna lekáreň, teraz je to iba filiálka materskej lekárne. Preto ţiada poslancov, aby
uţ teraz schválili, ţe keď si lekáreň Tília pripraví projekty, aby starosta mohol odsúhlasiť
s konateľom lekárne pripravenú nájomnú zmluvu zodpovedajúcu investíciám. Aby sa
nestalo, ţe lekáreň investuje do projektov a potom poslanci budú spochybňovať nájomnú
zmluvu.
Poslanec Paed Dr. Peter Hujo sa spýtal či majitelia lekárne budú chcieť celú plochu prístavby,
lebo nebolo by dobrým riešením, ţe by sa detský lekár musel presunúť na poschodie. Preto
by rát videl projekt rekonštrukcie.
Starosta obce odpovedal, ţe MUDr. Ftáčková uţ neţiada miestnosť na infúzie, preto MUDr.
Černoch sa iba posunie. No rekonštrukciu jeho ordinácie musí urobiť obec, pretoţe
on o rekonštrukciu nemá záujem.
2. Stavba pri Coop Jednote
Pani Trulíková súhlasí s tým, ţe si obec budovu vysporiada a bezplatne jej ju prenájme na dva
roky, mimo energií.
Ostatné úlohy z predchádzajúceho zastupiteľstva sa budú realizovať priebeţne. Teraz sme sa
sústredili na úpravu zberného dvora a prípravu Jánskej vatry.
1./ Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce
o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
2./ Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo rekonštrukciu prístavby zdravotného
strediska majiteľmi lekárne Tília s tým, ţe bude s nimi podpísaná nájomná zmluva na
bezplatný prenájom na dobu, ktorá bude zodpovedať výške nimi vynaloţených finančných
prostriedkov na rekonštrukciu lekárne, vydelených ročným nájomným z dotknutých
priestorov.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
6. Informácia starostu obce o výbere daní a platbách za prenájom bytov
Bytové a nebytové priestory.
Starosta obce informoval poslancov o nedoplatkoch na nájomnom za bytové a nebytové
priestory k 31.12.2013. Nedoplatky za byty sú v bytových domoch 1310, 1330 a 1340.
Nedoplatky za nebytové priestory sú: kvetinárstvo Tyta, môdny salón a vináreň Bona.
Celkové nedoplatky sú vo výške 36 901,71 eur, z toho 8 840,58 eur za nebytové priestory.
S niektorými neplatičmi bola uzatvorená zmluva o postupnom splácaní nedoplatkov. Rodine
s viacerými deťmi, bývajúcej v jednoizbovom byte uţ ani nie je moţné poskytnúť iné náhradné bývanie a vysťahovať na ulicu ich nemôţeme.
Daň z nehnuteľností.
Starosta obce ďalej povedal, ţe nedoplatky na dani z nehnuteľností sa postupne vymáhajú, no
jedná sa hlavne o nevymoţiteľnú pohľadávku, ktorá vznikla za predchádzajúce roky
v dôsledku toho, ţe pôvodný daňovník zomrie a dedičia po ňom sa stávajú daňovníkmi aţ na
základe dedičského rozhodnutia. Takţe na uvedené obdobie nie je moţné určiť daňovníka,
ktorý by daň zaplatil. Jedná sa o sumu 4.480,17 eur. Táto nevymoţiteľná pohľadávka by sa
mala odpisovať kaţdý rok, no my sme ju od roku 1993, kedy daň z nehnuteľností vznikla,
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neodpisovali. Preto by sa mala zákonným spôsobom odpísať, aby sústavne neprechádzala do
ďalších rokov ako nedoplatok.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o výbere
dane z neh nuteľností a platbách za prenájom bytových a nebytových priestorov.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpísanie nevymoţiteľnej pohľadávky vo výške
4.480,17 eur podľa priloţeného zoznamu, ktorá vznikla na dani z nehnuteľností k 31.12.2013.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

7. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2014.
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, ţe jej plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2014 obdrţali s pozvánkou. To čo nestihla v I. polroku, ako napr. kontrola dane
z nehnuteľností, chcela by stihnúť do konca tohto roka. Vyzvala poslancov, aby sa k jej plánu
kontrolnej činnosti vyjadrili, prípadne spýtali, ak im niečo nie je jasné.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok
2014.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

8. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2013.
Hlavná kontrolórka obce sa vyjadrila, ţe poslanci si taktieţ mohli preštudovať aj jej správu
k záverečnému účtu obce, v ktorej konštatovala, ţe obec spracovala záverečný účet obce
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dodrţala informačnú povinnosť.
Obec v zmysle zákona vytvorila rezervný fond a o jeho pouţití rozhodne obecné
zastupiteľstvo. Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2013 vyplýva, ţe bilančná
rovnováha je dodrţaná. Takţe na základe vlastného zhodnotenia konštatuje, ţe záverečný účet
je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové
hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce. Vzhľadom na to, ţe hospodárenie obce
v roku 2013 bolo prebytkové, moţno konštatovať, ţe obec vynakladala finančné prostriedky
účelne a hospodárne. Na základe uvedených skutočností predloţený návrh záverečného účtu
obce za rok 2013 odporúča schváliť bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie stanovisko HK obce k záverečnému
účtu obce Štiavnik za rok 2013.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

9.

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce k 31.12.2013

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie správu nezávislého audítora
k účtovnej závierke obce k 31.12.2013.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
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10. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie správu nezávislého audítora ku
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
11. Záverečný účet obce za rok 2013
Mgr. Edita Mištriková odprezentovala návrh záverečného účtu obce za rok 2013.
Konštatovala, ţe základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce.
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový a počas roka bol 4x zmenený .
Pri zostavovaní a spracovaní východísk rozpočtu na rok 2013 bol uplatnený systém
programového rozpočtovania výdavkov obce. Jeho hodnotenie je vyhodnotenie plnenia cieľov
a merateľných ukazovateľov programu po ukončení účtovného obdobia porovnávaním
očakávaných hodnôt so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdavkov na plnenie
programov so skutočnosťou.
Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 99,6 % a výdavková na 95,97 %.
Rozpočet obce
na rok 2013
Príjmy celkom
z toho:
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho:
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Prebytok rozpočtu

Rozpočet
pôvodný
2 046 415

Rozpočet
po zmenách
2 473 550,60

2 006 115
40 000
300
1 950 671

2 156 844,54
43 063,71
247 799,04
25 843,31
2 420 843,87

1 018 874
58 375
61 868
811 554
95 744

1 145 707,67
363 552,94
38 687,00
872 896,26
52 706,73

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo záverečný účet obce Štiavnik za rok 2013 bez
výhrad.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prebytok hospodárenia za rok 2013 vo výške
123 546,44 eur odviesť do rezervného fondu obce.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

12. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Mgr. Mištriková vysvetlila, ţe sa jedná o 1. rozpočtové opatrenie, ktorým sa mení rozpočet
obce na rok 2014. Ďalej povedala, ţe programový rozpočet na rok 2014 bol schválený ako
vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti.
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Rozpočtovým opatrením dochádza ku zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktoré
sú rozdelené na 3 časti a to:
A/ - zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
a z Európskej únie do rozpočtu obce, pričom zvýšenie je v príjmovej a výdavkovej časti
v rovnakej výške. Sú to granty, transfery , účelové prostriedky. Tieto zmeny OZ berie iba na
vedomie.
B/ - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov na základe reálnych
potrieb. Táto úprava nepredstavuje zmenu celkovej výšky rozpočtu.
C/ - zmeny rozpočtu zvýšením, prípadne zníţením výšky pôvodných finančných
prostriedkov, pričom celkové zvýšenie rozpočtu je v príjmovej aj vo výdavkovej časti
v rovnakej výške. Tieto zmeny je nutné schváliť obecným zastupiteľstvom.
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, zák.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
o 27 038,41 eur /granty a transfery, účelové prostriedky/.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
2./ Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zmenu rozpočtu vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
c/, zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloţeného návrhu:
Rozpočet
na rok 2014
v€
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

2 028 097,00

OZ berie na
vedomie
v€

OZ schvaľuje
1. zmenu
rozpočtu na rok
2014 v €

Rozpočet obce
na rok 2014po 1. zmene
v€

27 038,41

4 640,85

2 059 776,26

300,00
2 028 397,00

0
0
27 038,41

0
225 186,95
229 827,80

0
225 186,95
2 285 263,21

Rozpočet
na rok 2014
v€

OZ berie na
vedomie
v€

OZ schvaľuje
1. zmenu
rozpočtu na rok
2014 v €

Rozpočet obce
na rok 2014po 1. zmene
v€

1 864 880,00

27 038,41

0

125 200,00

0

38 317,00

0

2 028 397,00

27 038,41

- 5 156,59

1 893 761,82

68 840,00

194 040,00

0
59 843,41

38 317,00
2 126 118,82

Konečný rozpočet po I. zmene je prebytkový, vo výške 169 983,69 eur.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
3./

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo pouţitie rezervného fondu vo výške
89 297,88 eur, z toho :
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a/
b/
c/
d/
e/

33 965,98 €
34 491,90 €
3 840,00 €
7 000,00 €
10 000,00 €

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

na výmenu okien na ObZS Štiavnik
zateplenie budovy ObZS Štiavnik
sypač pre traktor na zimný posyp
nákup kosačky pre ŠK Štiavnik
nádvorie zberného dvora.

Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

13. Ţiadosti občanov
Starosta obce sa ako k prvej vrátil ku ţiadosti rodiny Kováčikovcov, ktorí na
predchádzajúcom zasadnutí OZ ţiadali o odpredaj obecného pozemku parc.č. KNC 2737/2,
ako prístupovej cesty k rodinnému domu a priľahlým pozemkom. Nakoľko sa nepostupovalo
podľa zákona o majetku obcí, schválené uznesenie nebolo starostom obce podpísané. Aby sa
pri odpredaji pozemku postupovalo zákonným spôsobom, uvedený zámer bol zverejnený na
úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke obce. Taktieţ bol vypracovaný znalecký
posudok na cenu, za ktorú sa má pozemok odpredať. Preto sa starosta obce k uvedenej
ţiadosti opäť vrátil a dal hlasovať o odpredaji obecného pozemku parc.č. KNC 2737/2 zastavané plochy 111 m2, za cenu 4,78 eur za 1 m2, ako prípad osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpredaj pozemku parc.č. KNC 2737/2 zastavané plochy 111 m2, za cenu 4,78 eur za 1 m2, ako prípad osobitného zreteľa 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
Rudolf Bielik, Štiavnik 1184 - ţiadosť o prinavrátenie majetku - časť pozemku komasačnej
parc.č. 11267 - súčasná parc.č. KNC 4217.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poverilo stavebnú komisiu aby ţiadosť Rudolfa Bielika,
bytom Štiavnik 1184 o prinavrátenie majetku - časť komasač. pozemku parc.č. 11267 - KNC
4217 posúdila na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
Anna Škrobáková, Štiavnik 490 - ţiadosť o výstavbu oplotenia okolo jej rodinného domu.
K uvedenej ţiadosti starosta obce povedal, ţe nie je moţné určiť, či oplotenie je zničené
vplyvom vody z obecnej cesty, ako uvádza pani Škrobáková, alebo vplyvom počasia, nakoľko
má uţ svoje roky. No jedná sa o staršiu pani, ktorá nemá v obci najbliţších príbuzných, preto
by bolo dobré jej trochu pomôcť. Samozrejme, ţe obec jej nemôţe vybudovať nové oplotenie,
ale s pomocou verejnoprospešných pracovníkov by sme jej oplotenie mohli opraviť.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo opravu múrika oplotenia pri rodinnom dome pre
pani Annu Škrobákovú, bytom Štiavnik 490.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdrţali sa - 1
Katarína Stráska, Štiavnik 1205 - ţiadosť o finančnú výpomoc.
Nakoľko poslanec Ing. František Harciník, ako sused známy pomerov ţiadateľky potvrdil
opodstatnenosť ţiadosti, starosta obce navrhol aby jej bola poskytnutá soc. výpomoc vo
výške 300,- eur.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 300,eur, pre Katarínu Strásku, bytom Štiavnik 1205 na základe jej ţiadosti.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
Jozef Šútorka, Štiavnik 1336 - sťaţnosť ohľadne znečistenia pitnej vody obecnou
kanalizáciou.
K uvedenej ţiadosti starosta obce vysvetlil, ţe znečistenie jeho pitnej vody miestnou
kanalizáciou je uţ druhý krát. Po prvom znečistení si dal navŕtať druhú studňu a teraz má
znečistenú aj tú. Preto by bolo dobré mu v tejto situácii pomôcť. Zatiaľ nevidí iné riešenie ako
to, ţe by mu obec dala nainštalovať chlórovacie zariadenie na čistenie vody. Na pripomienku
niektorých poslancov, či uvedená investícia obec priveľmi nezaťaţí, starosta navrhol, aby sa
zariadenie nainštalovalo iba ak nebude stáť viac ako 1000,- eur . Ak by bolo zariadenie
drahšie, muselo by sa hľadať iné riešenie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo za obecné peniaze zakúpiť a nainštalovať
chlorovacie zariadenie v cene do 1000,- eur, pre Jozefa Šútorku, bytom Štiavnik 1336 ,
z dôvodu znečistenia jeho pitnej vody verejnou kanalizáciou.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
Michal Zajko, Štiavnik 119 - ţiadosť o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 130 na
výstavbu dvojgaráţe.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poverilo stavebnú komisiu aby posúdila na tvare miesta
ţiadosť Michala Zajku, bytom Štiavnik 119 o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 130
na výstavbu dvojgaráţe.
14. Rôzne
1./ Starosta obce informoval poslancov, ţe na základe výberového konania menoval do
funkcie riaditeľky Základnej školy s Materskou školou v Štiavniku od 01.07.2014 pani Mgr.
Gabrielu Fujačkovú .
2./ Ďalej starosta obce informoval, ţe dňa 28.06.2014 sa na zbernom dvore koná Jánska
vatra a zároveň deň otvorených dverí za účelom prehliadky zberného dvora. Začiatok akcie je
o 17,00 hod., na ktorej vystúpi so svojim programom aj skupina Kysucký prameň. Ďalej bude
vystavená poţiarna technika, ktorú si záujemcovia budú môcť aj vyskúšať. Bude zaistené
občerstvenie prostredníctvom pani Beníkovej z Papradna.
Na zbernom dvore sa vykonalo veľa práce, preto pri tejto príleţitosti poďakoval všetkým
zamestnancom obce, ako aj aktivačným pracovníkom, ktorý sa na príprave podieľali.
3./ SEVaK - od 01.07.2014 obec odovzdáva vybudovanú kanalizáciu spoločnosti SEVaK a
07.07. bude v Bytči oficiálne otvorenie stavby. Bude sa snaţiť presadiť, aby pri budovaní
kanalizácie sa zamestnali aj naši občania. Taktieţ by bol rád keby niektoré výkopové práce
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získala obec, za čo by sme si v budúcnosti mohli zakúpiť nový bager, lebo súčasný je uţ
zastaraly a sústavne poruchový.
Poslanec Vlastimil Červenec
- Pripomenul, ţe návrh zakúpenia nového bagra tu uţ bola, na čo starosta obce odpovedal, ţe
áno, ale poslanci neodsúhlasili odpredaj starého, preto nemohol byť zakúpený nový.
- Pri lyţiarskom vleku je aj mimo sezóny odstavený obecný ratrak, je nezabespečený proti
krádeţi na voľnom priestranstve. Mal by parkovať v garáţi pri obecných autách .
Starosta obce odpovedal, ţe ho stráţi pán Muška.
- Cesta do Setechova - v zákrutách je treba odstrániť prekáţky aby sa cesta sprehľadnila.
- Inventarizačné komisie - poslanci by mali byť ich členmi ako tomu bolo do minulého roku,
poslanci majú povinnosť aj fyzicky kontrolovať obecný majetok.
Starosta obce odpovedal, ţe keď na zasadnutí OZ poslancov vyzval aby sa prihlásili do
komisií, nikto sa neprihlásil.
- Platobný výmer obdrţal iba na daň z nehnuteľností, no nie na odpad .
Starosta obce odpovedal, ţe nakoľko veľa času zabrala v našej obci prebiehajúca ROEP a
pracovníčka pracuje s novým programom na odpad, nestihla výmery vytlačiť. No pri platení
dane z nehnuteľností, daňovníkovi vytlačí aj platobný výmer na odpad.
- Riaditeľka Základnej školy - síce starosta informoval, ţe bola novo vymenovaná riaditeľka
ZŠ a MŠ , ale nedozvedel sa ďaľšie informácie ako napr. koľko bolo kandidátov, na základe
akých kritérií bola vybratá nová riaditeľka ZŠ a MŠ.
Poslanec Ing. Štefan Buchtínec, ako predseda Rady školy v Štiavniku odpovedal, ţe boli dve
kandidátky a to Mgr. Fujačková a PaedDr. Hujová. Za prítomnosti členov rady školy,
zástupcu školskej inšpekcie a člena Okresného úradu v Ţiline - odbor školstva sa obidve
prezentovali a na základe tajného hlasovania bolo rozhodnuté, ţe na ďalšie obdobie
riaditeľkou ZŠ s MŠ v Štiavniku bude opäť Mgr. Fujačková.
Poslanec Paed Dr. Peter Hujo
- Verejné obstarávania by mali byť zverejnené na obecnej stránke. Boli 2 veľké, ale neboli
zverejnené na našej stránke. Pritom najmenej 4 firmy by boli mali záujem o zateplenie
Zdravotného strediska.
Starosta obce odpovedal, ţe všetky verejné obstarávania sú zverejnené vţdy podľa zákona.
- V Rozpočtovom opatrení na rok 2014 boli schválené peniaze na zakúpenie novej kosačky,
bol by rád keby sa aj zakúpila.
Poslankyňa Mgr. Belková
- Či sa pri Fujačkovi opravila jama.
Starosta obce odpovedal, ţe obec dostala ako dar od Petra Jánošíka materiál, ktorým by sa
jama dala zasypať.
- Vyjadrila poďakovanie poslancom za to, ţe jej umoţnili dočasne predávať v priestoroch
obecného úradu. Uţ sa odsťahovala do vlastných priestorov.
Starosta obce informoval poslancov, ţe v rámci svojej kompetencie aj napriek nesúhlasu
poslancov vybuduje múrik pri bytovke, pretoţe je to pre našich občanov.
Poslanec Ing. Štefan Buchtinec starostu upozornil, ţe mu to na predchádzajúcom zasadnutí
OZ nebolo schválené, kde bolo jasne povedané aby to postavil investor v rámci projektu.
Poslanec Paed Dr. Peter Hujo taktieţ oponoval tým, ţe je to súkromný pozemok, preto by si
to mali riešiť sami, na čo starosta obce odpovedal, ţe pozemok je obecný.
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15. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť na zasadnutí a 20. riadne
zasadnutie OZ ukončil.
V Štiavniku, 27.06.2014
Zapísala: Kamila Šutarová

....................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Mária Belková
Vlastimil Červenec

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