ZÁPISNICA
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 05.09.2014

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:
Peter Vároš.
Ostatní prítomní:

Vlastimil Červenec, Ján Pobiak,

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 starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Schválenie Zmluvy o nájme pozemku a ČOV č. 580/2014.
Informácia starostu obce o verejnom osvetlení.
Schválenie vybudovania parkovísk a bezbarieroveho vstupu do polyfunkčného
domu.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 - Schválenie čerpania finančných prostriedkov
z rezerv. fondu na odvodnenie ZS.
Schválenie monitorovacej správy k programovému rozpočtu obce k 30.06.2014.
Schválenie nákupu materiálu do MŠ.
Schválenie zmlúv so spracovateľmi hárkov do monografie obce.
Súhlas na vypracovanie statického posudku na stavby Zingerov dom a bývalá
zasadačka s kniţnicou.
Vypracovanie štandardov kvality sociálnej práce a smernice DSS - cca 2000,- €.
Ţiadosti občanov.
Rôzne.
Záver.

.
1. OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a otvoril 21. riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, ţe z celkového počtu 11
poslancov je prítomných 8 poslancov, teda 21. riadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2,
zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.
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2.

URČENIE ZAPISOVATEĽKY A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

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

3.

SCHVÁLENIE PROGRAMU 21. RIADNEHO ZASADNUTIA OZ

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia a navrhol ho doplniť
o body :
- Schválenie zmluvy o plnení podmienok na prevádzkovanie verejnej kanalizácie - pri 20 b.j.
Paţite.
- Zakúpenie bezpečnostného systému na obecný úrad.
Nakoľko nikto s poslancov nenavrhol ďalšie body programu dal hlasovať za doplnený
program 21. riadneho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o program 21. riadneho zasadnutia OZ
nasledovne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Schválenie Zmluvy o nájme pozemku a ČOV č. 580/2014.
Informácia starostu obce o verejnom osvetlení.
Schválenie vybudovania parkovísk a bezbarieroveho vstupu do polyfunkčného
domu.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 - Schválenie čerpania finančných prostriedkov
z rezerv. fondu na odvodnenie ZS.
Schválenie monitorovacej správy k programovému rozpočtu obce k 30.06.2014.
Schválenie nákupu materiálu do MŠ.
Schválenie zmlúv so spracovateľmi hárkov do monografie obce.
Súhlas na vypracovanie statického posudku na stavby Zingerov dom a bývalá
zasadačka s kniţnicou.
Vypracovanie štandardov kvality sociálnej práce a smernice DSS - cca 2000,- €.
Zmluva o plnení podmienok na prevádzkovanie verejnej kanalizácie - pri 20 b.j.
Paţite.
Zakúpenie bezpečnostného systému na obecný úrad.
Ţiadosti občanov.
Rôzne.
Záver.

Hlasovanie: za - 08 proti - 0, zdrţali sa - 0
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4.

INFORMÁCIA STAROSTU OBCE O PLNENÍ ÚLOH Z 20. RIADNEHO
ZASADNUTIA OZ.

1. Starosta obce informoval, ţe sociálne zariadenie na ihrisku boli dokončené.
2. Taktieţ bol urobený výber dodávateľa na poţiarne obleky, ktorého cenová ponuka je
dokonca niţšia ako odsúhlasilo OZ.
3. Motokrosová trať :
Dňa 24.7.2014 bolo ústne pojednávanie za účasti JUDr. Hadbábnej , na základe návrhu
Heleny Hrabošovej a Vendelína Cambála.
Dňa 27.8.2014 bolo vydané rozhodnutie starostu obce, ktoré bolo doručené účastníkom
konania a zverejnené na internetovej stránke obce. Ak vlastníci pozemkov poţiadajú
o odstránenie nánosov zeminy a iných predmetov, obec bude ďalej konať.
4. Verejné osvetlenie :
Obdrţali sme protokol z UVO, ktorý konštatuje porušenie zákona, čo znamená, ţe na
základe tohoto stanoviska by okresný súd mal zrušiť platnosť zmluvy o dielo, lebo dodávateľ
bol vybraný s porušením zákona. Oslovením troch firiem bola stanovená predbeţná cena
diela, ktorá bola zaslaná na kontrolu SIEA, ako aj všetky súťaţné podklady a výzvy na
predloţenie cenovej ponuky. V pondelok SIEA rozhodne o správnosti celého postupu
a následne bude vyhlásená súťaţ vo vestníku UVO.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení
úloh z 20.riadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za - 08 proti - 0, zdrţali sa - 0

5.

DHZ ŠTIAVNIK

Nakoľko niektorí členovia DHZ sa zúčastnili zasadnutia OZ, starosta obce navrhol, aby ich
ţiadosti o zakúpenie elektronickej časomiery a o vybudovanie športoviska na pozemku
parc.č. KNC 4011 boli riešené prednostne.
Prítomný veliteľ DHZ Ján Zoleik, ďalej Ján Červenec a Štefan Rakovan sa poslancom
poďakovali za ich podporu a schválené finančné prostriedky na športovú striekačku.
Informovali, ţe v tomto roku absolvovali 57 súťaţí, z ktorých získali 34 pohárov a čaká ich
ešte 10 súťaţí. Na uvedených súťaţiach sa snaţia reprezentovať a zviditeľniť našu obec.
Poukázali na to, ţe tento šport nezaniká, ale sa dedí z otcov na synov. Je to šport, v ktorom sa
jedná o tisíciny sekundy a preto aby sa mohli na tréningoch čo najlepšie pripraviť, potrebujú
zakúpiť elektronickú časomieru. Jej cena je cca 1800,- eur. Ďalšou ich ţiadosťou je
vytvorenie športoviska pre poţiarny šport na obecnom pozemku parc. č. KNC 4011, ktorý bol
v minulosti vyuţívaný ako školský pracovný pozemok, no v súčasnosti sa vôbec nevyuţíva.
Nakoľko kaţdý týţdeň chodia na súťaţe, potrebujú aj tréningy, no uvedenými tréningami
však ničia ihrisko. Preto by chceli mať svoje vlastné športovisko.
Starosta obce sa informoval, či uvedená plocha postačí aj pre divákov, na čo odpovedali, ţe
priestory uvedeného pozemku postačia aj pre divákov. Zároveň je potrebné tento zámer
prekonzultovať s vedením základnej školy.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zaradiť do rozpočtu obce na rok 2015
vybudovanie športoviska pre poţiarny šport na pozemku parc.č. KNC 4011 v kat. úz.
Štiavnik.
Hlasovanie: za - 08 proti - 0, zdrţali sa - 0
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2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zakúpenie elektronickej časomiery pre
DHZ Štiavnik v cene 1800,- eur.
Hlasovanie: za - 08 proti - 0, zdrţali sa - 0

6.

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU A ČOV

Ohľadne zmluvy o nájme pozemku a ČOV č. 580/2014 so SEVAK-om Ţilina starosta obce
vysvetlil, ţe sa jedná o to , ţe po vybudovaní kanalizácie SEVAK stavbu ČOV uţ nebude
potrebovať. Potrebujú ju len na 2 roky, pokiaľ nebude vybudovaná prečerpávačka. Následne
otvoril diskúsiu. Nakoľko nikto nepredloţil diskusný príspevok, starosta dal hlasovať za
schválenie uvedenej zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Zmluvu o nájme pozemku a ČOV č. 580/2014 so
SEVAK Ţilina.
Hlasovanie: za - 08, proti - 0, zdrţali sa - 0

7.

VYBUDOVANIE PARKOVÍSK A BEZBARIEROVÉHO VSTUPU DO
POLYFUNKČNÉHO DOMU

Starosta obce vysvetlil, ţe parkovacie miesta a cesta okolo polyfunkčného domu by sa mala
robiť ako jeden celok. Buď to robme kompletne, alebo nerobme nič. Aby sa ušetrili peniaze,
nedá sa to robiť ţiadnej firme, ale budú to robiť naši ľudia.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vybudovanie parkovísk a bezbarierového vstupu
do polyfunkčného domu.
Hlasovanie: za - 05, proti - 0, zdrţali sa - 3

8.

NÁKUP MATERIÁLU DO MŠ

Starosta obce vysvetlil, ţe nakoľko sa zníţil počet detí do 1. ročníka základnej školy a zvýšil
sa počet detí v materskej škole, bolo potrebné zariadiť ďalšiu triedu pre deti v predškolskom
veku. Nábytok do novej triedy bol zakúpený v cene cca 3000,- eur, čo však bolo uţ
zapracované do rozpočtového opatrenia č. 2/2014.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zakúpenie materiálu do MŠ v hodnote 3000,- €.
Hlasovanie: za - 08 proti - 0, zdrţali sa - 0

9.

MONOGRAFIA OBCE

Starosta obce vysvetlil, ţe zmluvy so spracovateľmi hárkov do monografie obce poslanci
obdrţali, takţe si ich mohli preštudovať. Jedná sa o ľudí, ktorí poskytli príspevky kaţdý
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z nich vo svojom obore v určitom počte hárkov, prípadne obrázkov. Jeden autorský hárok
predstavuje 20 strán písaného textu. Predsedom komisie je PhDr. Jana Kurucárová, ktorá
zodpovedá za zostavenie knihy a posúdenie textov. Taktieţ bola poradkyňou ostatným
prispievateľom.
Poslanec Paed Dr Peter Hujo sa vyjadril, ţe za tento bod programu nebude hlasovať, lebo
medzi spracovateľmi hárkov je aj jeho manţelka.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zmluvy so spracovateľmi hárkov do monografie
obce.
Hlasovanie: za - 07 proti - 0, zdrţali sa - 0

10.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 2/2014

Starosta obce pri tomto bode programu odovzdal slovo pani Mištrikovej, ktorá prítomným
poslancom vysvetlila, ţe rozpočtovým opatrením č. 2/2014 dochádza k 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 vo výdavkovej časti
rozpočtu v rovnakej výške. Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými účelovo určenými
prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu a z EU nepodliehajú schvaľovaniu územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov. 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 obce.
C. - zmeny rozpočtu zvýšením, príp. zníţením výšky pôvodne rozpočtovaných 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 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to zníţenie beţných príjmov
a výdavkov obce o 29 845,61 € / granty a transfery, účelové prostriedky/.
Hlasovanie: za - 08 proti - 0, zdrţali sa - 0
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schvaľuje do Programového rozpočtu obce Štiavnik
pre rok 2014 doplnenie podprogramu č. 3 odvodnenie povrchovích vôd, do programu č. 5:
Odpadové hospodárstvo.
Hlasovanie: za - 08 proti - 0, zdrţali sa - 0
3. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 2/2014 v zmysle § 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:
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Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Rozpočet
na rok 2014
v€

Rozpočet obce po 1. RO
/27.06.2014/
v€

2 028 097,00

2 059 776,26

- 29 845,61
0
0

OZ schvaľuje
2. zmenu
rozpočtu na rok
2014 v €

Rozpočet obce
na rok 2014po 2. zmene
v€

58 028, 67

2 087 959,326

300,00

0
225 486,95

2 028 397,00

2 285 263,21

Rozpočet
na rok 2014
v€

Rozpočet obce
na rok 2014po 1. zmene
v€

Beţné výdavky

1 864 880,00

1 893 761,82

- 29 845,61

18 742, 61

1 882 658,82

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

125 200,00
38 317,00
2 028 397,00

194 040,00
38 317,00
2 126 118,82

0
0
- 29 845,61

15 220,00
0
29 845,61

209 260,00
38 317,00
2 130 235,82

Príjmy spolu

0

OZ berie na
vedomie
v€

- 29 845,61

OZ berie na
vedomie
v€

0
0
58 028,67

OZ schvaľuje
2. zmenu
rozpočtu na rok
2014 v €

0
225 486,95
2 313 446,27

Rozpočet obce
na rok 2014po 2. zmene
v€

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2014 vo výške 2 285 263,21 € boli upravené na
2 313 446,27 €, plánované rozpočtové výdavky pre rok 2014 vo výške 2 126 118,82 € zostali
nezmenené.
Konečný rozpočet obce na rok 2014 po 2. zmene zostáva prebytkový vo výške 183 210,45 €.
Hlasovanie: za - 08 proti - 0, zdrţali sa - 0

11.

MONITOROVACIA SPRÁVA

Mgr. Mištriková povedala, ţe monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce k
30.06.2014 si mohli poslanci preštudovať, nakoľko ju obdrţali vopred. Ďalej vysvetlila, ţe
monitorovanie je priebeţné sledovanie plnenia cieľov programu počas celého obdobia jeho
realizácie. Ide o porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so
skutočnosťou. Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 45,88% a výdavková na 40,60%.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku prerokovalo Monitorovaciu správu o plnení Programového
rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2014 a
a/ konštatuje
ţe obec Štiavnik naplnila príjmy spolu vo výške 1 048 487,55 €, čo je 45,88% z celkového
rozpočtu a výdavky čerpala vo výške 863 251,63€, čo je 40,60%z celkového rozpočtu.
b/ schvaľuje
predloţenú Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2014.
Hlasovanie: za - 08 proti - 0, zdrţali sa - 0
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12. VYPRACOVANIE STATICKÉHO POSUDKU
K tomuto bodu starosta obce povedal, ţe hlavne Zingerov dom je v havarijnom stave. Bol naň
vypracovaný projekt, ktorý však neobsahoval statický posudok. Budova bývalej zasadačky
ešte vydrţí, no budova Zingerovho domu je vo veľmi zlom stave.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vypracovanie statického posudku na budovu
Zingerov dom .
Hlasovanie: za - 08, proti - 0, zdrţali sa - 0

13.

VYPRACOVANIE ŠTANDARDOV KVALITY POSKYTOVANIA SOC.
SLUŢIEB .

Starosta obce informoval, ţe do Domova soc. sluţieb chodia kontroly, ktoré nám vytýkajú, ţe
uvedené štandardy nemáme vypracované, za čo môţeme dostať aj pokutu. Jedná sa o 23
štandardov a 17 smerníc v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov,
v hodnote cca 2000,- eur.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vypracovanie štandardov kvality poskytovania
soc. sluţby v počte 23, vypracovanie smerníc v počte 17, v znení zákona č. 448/2008 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za - 08, proti - 0, zdrţali sa - 0

14.

ZMLUVA O PLNENÍ PODMIENOK NA PREVÁDZKOVANIE
KANALIZÁCIE

Starosta obce vysvetlil, ţe aj keď kanalizácia a ČOV prechádza na SEVAK , zostala nám ešte
kanalizácia a ČOV v horách pri 20 b.j. Firma ALVEST, ktorá nám zabezpečovala odborný
výkon vodohospodárskych činností pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie, bude nám
zabezpečovať tieto práce aj na kanalizácii v horách, ktorá nám zostala. Pán Sláma, ktorý je
oprávnená osoba, odborne spôsobilá na prevádzkovanie verejnej kanalizácie je ochotný nám
poskytovať tieto sluţby za 60,- eur mesačne.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Zmluvu č. 2014-70/001 o plnení podmienok na
prevádzkovanie verejnej kanalizácie medzi firmou ALVAST, s.r.o. , Skalka nad Váhom II/54.
Hlasovanie: za - 08, proti - 0, zdrţali sa - 0

15.

ŢIADOSTI OBČANOV

Rudolf Bieleik, Štiavnik 1184 - Ţiadosť o prinavrátenie pozemku - časť parc.č. KNC 4217.
Starosta obce vyzval prítomného ţiadateľa pána Rudolfa Bielika, aby svoju ţiadosť
odôvodnil.
Pán Bielik poslancom objasnil, ţe uvedený pozemok, ktorý v tej dobe mal raz takú výmeru,
odkúpil jeho dedo od nejakého Fajbíka, lebo prútikár tam našiel zdroj vody. Dal si tam na
vlastné náklady vykopať studňu, ktorú potom dlhé roky vyuţívali ako zdroj pitnej vody. Teda
7

je to pozemok, ktorý bol v minulosti zaplatený a studňa prácne vybudovaná. Preto by nechcel
dopustiť, ako v okolí počúva, ţe ju niekto zasype, lebo uţ je vraj nepotrebná, a na tom mieste
si postaví garáţ.
Predseda stavebnej komisie Bc. Jozef Glonek objasnil, ţe stavebná komisia bola na tvare
miesta, kde zistila, ţe uvedený pozemok nie je súčasťou pozemku ţiadateľa, preto obec ho
nemôţe odpredať ako dôvod osobitného zreteľa, ale muselo by to ísť verejnou súťaţou.
Taktieţ sú tam i ďalší záujemcovia, ktorí by sa v prípade zverejnenia odpredaja mohli
prihlásiť.
Na základe uvedených skutočností starosta obce vysvetlil ţiadateľovi, ţe jeho ţiadosť je
nesprávne podaná, lebo obec nemôţe pozemky prinavracať, ale môţe ich iba odpredať.
Nevidí dôvod prečo je pre neho uvedený pozemok tak dôleţitý, keď je na druhej strane cesty.
Navrhol, aby studňa zostala zachovaná a pozemok sa nikomu neodpredával, ani sa nemenil na
iné účely.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo prinavrátenie obecného pozemku časť parc.č.
KNC 4217 pre ţiadateľa Rudolfa Bielika, bytom Štiavnik 1184.
Hlasovanie: za - 0, proti - 0, zdrţali sa - 8
Ján Hranica, Štiavnik 1140 - Ţiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom ţiadosti, ktorú pán Hranica odôvodňuje, ţe
jeho jediným príjmom je invalidný dôchodok, ktorý nepostačuje na pokrytie jeho základných
ţivotných potrieb. Navrhol poskytnúť mu jednorazovú dávku vo výške 200,- eur. Následne
poslancov vyzval, aby sa k uvedenej ţiadosti vyjadrili.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre Jána
Hranicu, bytom Štiavnik 1140.
Hlasovanie: za - 0, proti - 0, zdrţali sa - 8
Ján Marček, Štiavnik 894 - Ţiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
Starosta obce oboznámil poslancov aj s predmetom ţiadosti pána Marčeka, ktorý ţiada
prispieť na zvýšené náklady na hygienickú starostlivosť a pomôcky pre svoju imobilnú matku
a taktieţ navrhol jednorazovú dávku vo výške 200,- eur. Vyzval poslancov, aby sa k uvedenej
ţiadosti vyjadrili.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre Jána
Marčeka, bytom Štiavnik 894.
Hlasovanie: za - 0, proti - 0, zdrţali sa - 8
Pekáreň J&J s.r.o., Jablonové 245, Súľov - Ţiadosť o prenájom priestorov.
K uvedenej ţiadosti starosta obce vysvetlil, ţe nakoľko dochádza k prestavbe súčasnej
predajne na lekáreň, konateľ firmy ţiada o náhradné priestory v suteréne zdravotného
strediska o výmere 8 m2. Jedná sa o miesto pod schodmi, kde bol umiestnený automat na
mlieko. Nakoľko si občania na predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov uţ zvykli,
bolo by dobré ho zachovať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom nebytových priestorov v suteréne
zdravotného strediska na predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov pre Pekáreň J&J
s.r.o., Jablonové 245, Súľov.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0.
Ing. Lukáš Bavlna, Štiavnik 1244 - Ţiadosť o postavenie garáţe na obecnom pozemku.
K uvedenej ţiadosti sa vyjadril predseda stavebnej komisie Bc. Glonek, ktorý objasnil, ţe sa
jedná o nevyuţité miesto poniţe garáţe pána Fajbíka, preto komisia doporučuje uvedený
pozemok ţiadateľovi na výstavbu garáţe prenajať.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom obecného pozemku časť parc.č. KNC
127/7 o výmere 20 m2, pod výstavbu garáţe pre ţiadateľa Ing. Lukáša Bavlnu, bytom
Štiavnik 1244.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0.
Rudolf Šútorka, Bulharská 1673/23, Ţilina - Ţiadosť o moţnosť vyuţívania obecného
pozemku.
Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom ţiadosti, v ktorej ţiadateľ ţiada o príleţitostné
vyuţívanie obecného pozemku - ţelezného mosta, ktorý susedí s jeho nehnuteľnosťou. Ako
dôvod uvádza dlhodobé parkovanie osobných aut, ktoré znemoţňujú prístup do jeho dvora.
Starosta obce navrhol uvedenú ţiadosť riešiť na tvare miesta za účasti ţiadateľa, starostu obce
a stavebnej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo ţiadosť Rudolfa Šútorku o moţnosť vyuţívania
obecného pozemku riešiť stavebnou komisiou so stretnutím na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0.
Lukáš Kušan, Štiavnik 217 - Ţiadosť o prenájom nebytových priestorov.
K uvedenej ţiadosti starosta obce vysvetlil, ţe ţiadateľ ţiada prenájom 2. Poschodia budovy
bývalej sýpky - terajšieho zberného dvora za účelom zriadenia a prevádzkovania motokárovej
haly. V súčasnej dobe sú priestory nevyuţité, preto by sa mladým mala poskytnúť moţnosť sa
realizovať. Samozrejme v zmysle VZN obce.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom nebytových priestorov na 2. poschodí
budovy bývalej sýpky s.č. 1379, na prevádzkovanie motokárovej haly, v zmysle VZN obce,
pre Lukáša Kušana, bytom Štiavnik 217.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0.
Martin Všelko, Štiavnik 1068
Pavol Pastorek, Štiavnik 707
- Ţiadosť o odpredaj obecného pozemku - bývalý náhon na mlyn, ktorý je súčasťou ich
pozemokov, parc.č. KNC 3390 a KNC 3392.
Starosta obce vysvetlil, ţe sa jedná o neusporiadané pozemky, cez ktoré v minulosti
prechádzal náhon na mlyn a ktoré si ţiadatelia môţu vysporiadať v rámci prebiehajúcej ROEP
v našej obci. Podľa GP č. 99/2014 sa jedná o 28 m2 ako diel č. 1, pre Pavla Pastorka, bytom
Štiavnik 707 a 25 m2 ako diel č. 2 , 24 m2 ako diel č. 6 pre Martina Všelku, bytom Štiavnik
1068. Ţiadatelia uvedené pozemky vyplatia obci za cenu stanovenú znaleckým posudkom
a následne im obec vydá súhlasné stanovisko k ich vysporiadaniu. Preto je potrebné aby
poslanci schválili nie len zámer obce pozemky odpredať, ale aj to aby starosta obce podpísal
čestné vyhlásenie k ich vysporiadaniu v prospech ţiadateľov.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámer odpredať časť parc.č. KNC 3390
ako diel 1 o výmere 28 m2 a časť parcely č. KNC 3392, ako diel č. 2 o výmere 25 m2 a diel
č. 6 o výmere 24 m2, ktoré boli vytvorené GP č. 99/2014 z neknihovanej parcely - vodná
plocha bez výmery a z komasovanej parcely 1271 ostat. plocha o výmere 114 m2, pre
ţiadateľov Martina Všelku, bytom Štiavnik 1068 a Pavla Pastorka, bytom Štiavnik 707.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0.
2. Obecné zastupiteľstvo schválilo aby starosta obce podpísal za obec čestné vyhlásenie
obce k vysporiadaniu uvedených pozemkov v prospech ţiadateľov Martina Všelku, bytom
Štiavnik 1068 a Pavla Pastorka, bytom Štiavnik 707.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdrţali sa - 1.
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Michal Zajko, Štiavnik 119 - Ţiadosť o prenájom obecného pozemku na výstavbu dvoj
garáţe.
Uvedenú ţiadosť prezentoval predseda stavebnej komisie Bc. Jozef Glonek, ktorému bola
ţiadosť podaná.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo ţiadosť Michala Zajku, bytom Štiavnik 119
riešiť stavebnou komisiou na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0.

16.

ROZNE

Do bodu rôzne starosta obce navrhol zaradiť dať vypracovať
1./ Projekt na vybudovanie soc. zariadenia
2./ Projekt na zberný dvor.
K uvedeným bodom starosta obce vysvetlil, ţe časť budovy sýpky je potrebné
prešpecifikovať na zberný dvor, nakoľko obec zo zákona zberný dvor musí mať.
K stavebnému povoleniu na zmenu účelu stavby je potrebné najskôr dať vypracovať projekt.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vypracovanie projektov na sociálne zariadenie
a na zberný dvor .
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdrţali sa - 0.
Poslanec František Fajbík - poukázal na potrebu orezania líp pri zastávke v centre obce,
nakoľko ich konáre zachytávajú zrkadlá na autobusoch.
Poslanec Jozef Bavlna - pri Kušanovi je v miestnej komunikácii veľká jama, bolo by ju
potrebné vysypať.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková - vysypať most u Tarabov.
Poslanec Paed Dr. Peter Hujo
- Namontovať zrkadlo pri Jánovi Bavlnovi,
- Aká je záruka asfaltovania uličiek, lebo uţ v niektorých miestach prerastá tráva.
Starosta obce odpovedal, ţe koberec bol pomerne tenký, preto v niekde mohol popraskať.
- Či sa obec neprihlásila o získanie detského ihriska.
Starosta obce odpovedal, ţe zatiaľ nie, ale ak vie o takej moţnosti, bolo by dobré aby obec
prihlásil.

17.

ZÁVER

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť na zasadnutí a 21. riadne
zasadnutie OZ ukončil.
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V Štiavniku, 05.09.2014
Zapísala: Kamila Šutarová
....................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Paed Dr. Peter Hujo
Bc Jozef Glonek

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