ZÁPISNICA
z 08. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 15.08.2014

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

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2014 - 2018.
Schválenie počtu poslancov a volebných obvodov na volebné obdobie 2014 - 2018.
Záver.

.
1. Otvorenie zasadnutia
Zástupca starostu Bc. Jozef Glonek privítal prítomných poslancov a otvoril 08. mimoriadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, že z celkového počtu 11
poslancov je prítomných 7 poslancov, teda 08. mimoriadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods.
2, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Poslanec Peter Vároš sa
dostavil počas zasadnutia.

2.

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Zástupca starostu Bc. Jozef Glonek určil zapisovateľku Kamilu Šutarovú a navrhol
overovateľov zápisnice Štefana Fajbíka a Štefana Bočinca.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice Štefana Fajbíka a Štefana Bočinca.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0
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3.

Schválenie programu 08. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia, ktoré
muselo byť zvolané z dôvodu dodržania termínov ohľadne volieb a dal hlasovať za
program 08. mimoriadneho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o program 08. mimoriadneho zasadnutia OZ
nasledovne :

1. Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
4. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2014 - 2018.
5. Schválenie počtu poslancov a volebných obvodov na volebné obdobie 2014 - 2018.
6. Záver.
Hlasovanie: za - 7 proti - 0, zdržali sa - 0

4.

Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2014 - 2018.

Zástupca starostu obce vysvetlil, že sa jedná o pracovný úväzok budúceho starostu obce,
ktorý bude zvolený na volebné obdobie 2014 až 2018. Samozrejme pre tak veľkú obec ako je
naša, mal by byť plný úväzok, t.j. 1,0.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o v zmysle § 11, ods. 4, písm. i/, zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení rozsah výkonu funkcie starostu obce
Štiavnik pre nasledujúce volebné obdobie rokov 2014 - 2018 na plný úväzok, t.j. 1,0.
Hlasovanie: za - 7 proti - 0, zdržali sa - 0

5.

Schválenie počtu poslancov a volebných obvodov na volebné obdobie 2014 - 2018.

Pri tomto bode zástupca starostu vysvetlil, že podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení pre našu obec môže byť zvolených 9 až 11 poslancov, ktorí môžu byť volení
v jednom volebnom obvode, alebo v piatich volebných obvodoch, tak ako to bolo doposiaľ.
Teda je na poslancoch, pre ktorú alternatívu sa rozhodnú.
Viacerí poslanci sa vyjadrili, že by to malo zostať tak ako to bolo doposiať, pretože každý
poslanec by mal byť volený vo svojom obvode, kde ho voliči poznajú. Ak by bol iba jeden
volebný obvod, voliči by museli vyberať z veľkého počtu kandidátov, čo by bolo
neprehľadné. Mohlo by sa stať, že by boli zvolení iba poslanci, ktorých občania poznajú vo
veľkých volebných obvodoch, pričom v malých obvodoch by nemali šancu.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o v zmysle § 11, ods. 3, zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pre nasledujúce volebné obdobie rokov 2014 - 2018
11 poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú zvolený v 5 volebných obvodoch
nasledovne :
VO 1. ktorý zahŕňa súpis.č. 1 - 87, 920 - 1055, novostavby v tom obvode,
budú zvolení 2 poslanci
VO 2. ktorý zahŕňa súpis.č. 88 - 165, 853 - 919, novostavby v tom obvode,
budú zvolení 2 poslanci
VO 3. ktorý zahŕňa súpis.č. 166 - 232, 792 - 852, novostavby v tom obvode,
budú zvolení 2 poslanci
VO 4. ktorý zahŕňa súpis.č. 233 - 424, 660 - 791, novostavby v tom obvode,
budú zvolení 3 poslanci
VO 5. ktorý zahŕňa súpis.č. 425 - 659, novostavby v tom obvode,
budú zvolení 2 poslanci .
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

5.

Záver.

Zástupca starostu obce Bc. Jozef Glonek poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a 08.
mimoriadne zasadnutie OZ ukončil.

V Štiavniku, 15.08.2014
Zapísala: Kamila Šutarová
....................................
Bc. Jozef Glonek
zástupca starostu obce

Overovatelia zápisnice: Štefan Fajbík
Štefan Bočinec

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