ZÁPISNICA
z 09. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 14.11.2014

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Bočinec Štefan, Bc. Glonek Jozef, Ing. Harciník
František, 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.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Schválenie kúpnej zmluvy na byty v polyfunkčnom dome Štiavnik.
Menovanie prísediaceho na Okresný súd v Ţiline .
Záver

1. OTVORENIE ZASADNUTIA
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a otvoril 09. mimoriadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, ţe z celkového počtu 11
poslancov je prítomných 6 poslancov, teda 09. mimoriadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods.
2, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.

2.

URČENIE ZAPISOVATEĽKY A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Starosta obce Ing. Štefan Vároš určil zapisovateľku Kamilu Šutarovú a navrhol
overovateľov zápisnice Mgr. Máriu Belkovú a Petra Vároša.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice Mgr. Máriu Belkovú a Petra Vároša.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdrţali sa - 0
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3.

SCHVÁLENIE PROGRAMU 09. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia a vyzval poslancov
o ďalšie jeho doplnenie .
Poslanec Ing. František Harciník doplnil bod programu OZ - Schválenie nájomných zmlúv na
byty v polyfunkčnom dome a v 20 b.j. Paţite. Nakoľko nikto s poslancov ďalšie doplnenie
programu nenavrhol, starosta obce dal hlasovať za doplnený program 09. mimoriadneho
zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o program 09. mimoriadneho zasadnutia OZ
nasledovne :
1. Otvorenie zasadnutia OZ.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
4. Schválenie kúpnej zmluvy na byty v polyfunkčnom dome Štiavnik.
5. Menovanie prísediaceho na Okresný súd v Ţiline.
6. Schválenie nájomných zmlúv na byty.
7. Záver
Hlasovanie:

4.

za - 6 proti - 0, zdrţali sa 0

SCHVÁLENIE KÚPNEJ ZMLUVY NA BYTY V POLYFUNKČNOM DOME

Starosta obce vysvetlil, ţe sa jedná o kúpnu zmluvu medzi Obcou Štiavnik a spoločnosťou
V.BUILDING, s.r.o., Trnava na byty v Polyfunkčnom dome a technickú infraštruktúru, na
ktoré bola v roku 2013 schválená Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. Na to aby obec
mohla poţiadať o dotáciu z eurofondov, musí doloţiť uţ uzatvorenú kúpnu zmluvu. Pri tejto
príleţitosti starosta povedal, ţe nakoľko spoločnosť V. Building doposiaľ neuhradila niektoré
pohľadávky subdodávateľom, chcel by, aby poslanci okrem kúpnej zmluvy schválili aj to, ţe
budúci starosta obce bude zaviazaný, aby nepodpísal ţiadosť o úver zo ŠFRB a dotáciu na
kúpu uvedeného bytového domu dovtedy, pokiaľ spoločnosť V. BUILDING, s.r.o. neuhradí
všetky pohľadávky subdodávateľom, ktorí sa na výstavbe polyfunkčného domu podieľali.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo kúpnu zmluvu č.3/2014 na bytový dom
súpis.č. 1370, pozostávajúci zo 7 bytových jednotiek, uzatvorenú medzi Obcou Štiavnik
a V.BUILDING, s.r.o., Oblúková 32, Trnava.
Hlasovanie: za - 6 proti - 0, zdrţali sa 0
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zaviazalo budúceho starostu obce k tomu, aby
nepodpísal ţiadosť o úver zo ŠFRB a zmluvu o poskytnutí dotácie na kúpu hore uvedeného
bytového domu do doby, pokiaľ V.BUUILDING, s.r.o. neuhradí všetky pohľadávky
subdodávateľom na výstavbu polyfunkčného domu.
Hlasovanie: za - 6 proti - 0, zdrţali sa 0
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5.

MENOVANIE PRÍSEDICEHO NA OKRESNÝ SÚD V ŽILINE

Starosta obce informoval, ţe z Okresného súdu v Ţiline prišla výzva, aby obec určila
z pomedzi občanov prísediaceho na súde, ktorého musí menovať obecné zastupiteľstvo.
Z pomedzi oslovených občanov mal záujem o túto funkciu iba pán Martin Martišík. Preto OZ
by ho malo do tejto funkcie menovať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo menovanie Martina Martišíka, bytom Štiavnik
1121 ako prísediaceho na Okresnom súde v Ţiline.
Hlasovanie: za - 6 proti - 0, zdrţali sa 0

6.

SCHVÁLENIE ZMLUV NA BYTY

Starosta obce vysvetlil, ţe uvedené zmluvy sa týkajú nájomníkov na byty v novopostavenom
polyfunkčnom dome a na uvoľnené byty v 20 b.j. na Paţitiach, nakoľko 2 nájomníci
poţiadali o byty v centre obce. V polyfunkčnom dome sa jedná o obsadenie 7 bytov a 2 byty,
ktoré sa uvoľnili v 20 b.j. na Paţitiach.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo nájomné zmluvy na byty v polyfunkčnom dome
v centre obce a v 20 b.j. Paţite nasledovne:
Byty v 7 b.j. s.č. 1370 /polyfunkčný objekt/ :
byt č. 1 - Šutara Peter a manţ. Mária, Štiavnik
byt č. 2 - Pobiják František, Štiavnik
byt č. 3 - Geţová Magdaléna, Štiavnik
byt č. 4 - Kuciak Ondrej, Štiavnik
byt č. 5 - Šopincová Katarína a manţ. Jozef, Štiavnik
byt č. 6 - Strelec Matej, Štiavnik
byt č. 7 - Hujo Vladimír, Štiavnik
Byty v 20 b.j. Paţite súpis.č. 1340 :
byt č. 6 - Škutová Veronika, Štiavnik
byt č.15 - Lago Michal, Štiavnik
Hlasovanie:

7.

za - 6 proti - 0, zdrţali sa 0

ZÁVER

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť na zasadnutí a 09. mimoriadne
zasadnutie OZ ukončil.
V Štiavniku, 14.11.2014
Zapísala: Kamila Šutarová
....................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
Overovatelia:

Mgr. Mária Belková

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

Peter Vároš

.........................
3

