ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 15.12.2014

Miestao konania : Obecný úrad - zasadačka
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Štátna hymna
2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných 15.11.2014
5. Zloţenie sľubu novozvoleného starostu obce Štiavnik
6. Zloţenie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Štiavnik
7. Schválenie programu, ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik
8. Príhovor novozvoleného starostu obce Štiavnik
9. Voľba pracovných komisií
10. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
12. Voľba členov obecnej rady
13. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manţelstiev pred
matričným úradom
14. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného
zastupiteľstva
15. VZN obce Štiavnik o dani z nehnuteľností na rok 2015
16. VZN obce Štiavnik o miestnych daniach a poplatku za TKO na rok 2015
17. Konsolidovaná výročná správa za rok 2013
18. Rozpočtové opatrenie č.3 upravujúce rozpočet na rok 2014
19. Dodatok k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik
21. Správa HK obce k návrhu programovému rozpočtu na rok 2015
22. Programový rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017
23. Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
24. Ţiadosti občanov
25. Diskusia
26. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Po zaznení štátnej hymny Slovenskej republiky Ing. Štefan Vároš, starosta obce otvoril
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Privítal predsedu Miestnej
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volebnej komisie v Štiavniku Bc. Petra Palku, novozvolených poslancov Obecného
zastupiteľstva v Štiavniku a ostatných prítomných.

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Starosta obce Ing. Štefan Vároš poţiadal predsedu Miestnej volebnej komisie v Štiavniku Bc.
Petra Palku aby informoval prítomných o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest
a obcí v obci Štiavnik, konaných 15.11.2014.
Bc. Peter Palko na základe zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do
obecného zastupiteľstva a starostu obce v Obci Štiavnik informoval, ţe z celkového počtu
osôb zapísaných v zoznamoch voličov 3 233, volilo 1949 voličov, čo je viac ako 60 % .
Z toho bolo 1845 odovzdaných platných hlasovacích lístkov do obecného zastupiteľstva
a 1920 odovzdaných platných hlasovacích lístkov na starostu obce .
Za starostu obce Štiavnik bol zvolený Ing. Štefan Vároš, nezávislý kandidát, s počtom
platných hlasov 1388.
Za nových poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení :
vo volebnom obvode č. 1 Jozef Bavlna - SDS s počtom platných hlasov 195
Jozef Hajko - SMER-SD s počtom platných hlasov 132
vo volebnom obvode č. 2
Štefan Fajbík - SDS s počtom platných hlasov 155
Katarína Bobriková - SDS s počtom platných hlasov 135
vo volebnom obvode č. 3
Štefan Bočinec - SMER-SD s počtom platných hlasov 164
Ing. Štefan Papán - SDS s počtom platných hlasov 146
vo volebnom obvode č. 4
Bc. Jozef Glonek - nezávislý kandidát s počtom platných
hlasov 351
Mgr. Mária Belková - nezávislý kandidát s počtom platných
hlasov 264
Ing Juraj Kuciak - KDH s počtom platných hlasov 174
vo volebnom obvode č. 5
Miroslav Vároš - nezávislý kandidát s počtom platných
hlasov 113
Štefan Harvanec - nezávislý kandidát s počtom platných
hlasov 67.
Následne informoval aj o kandidátoch, ktorí neboli zvolení za poslancov, ale podľa počtu
získaných platných hlasov sú ako náhradníci :
vo volebnom obvode č. 1
vo volebnom obvode č. 2
vo volebnom obvode č. 3
vo volebnom obvode č. 4
vo volebnom obvode č. 5

Ing. Dušan Trulík - SDS s počtom platných hlasov 114
Ivan Šutara, Dis - KDH s počtom platných hlasov 183
Vlastimil Červenec - KDH s počtom platných hlasov 79
Ing. Miroslav Bambúch - SMER-SD s počtom platných
hlasov 142
Jozef Slivoň - SZ s počtom platných hlasov 50.

Na záver novozvolenému starostovi obce, ako aj novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva odovzdal osvedčenie o zvolení do funkcie starostu obce a poslancom
osvedčenia o zvolení poslanca obecného zastupiteľstva. Starostovi obce a celému obecnému
zastupiteľstvu poprial veľa úspechov v novom volebnom období.
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3. Zloţenie sľubu novozvoleného starostu obce
Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí novozvolený starosta obce
Ing. Štefan Vároš zloţil zákonom stanovený sľub v nasledovnom znení:
„ Sľubujem na svoju česť a vedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti , ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolený starosta obce potvrdil sľub svojim podpisom.

4. Zloţenie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Štefan Vároš prečítal text sľubu sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
v nasledovnom znení :
„ Sľubujem na svoju česť a vedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti , ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“
Poslanci zloţili sľub slovom „ sľubujem“ a svojim podpisom ho potvrdili v nasledovnom
poradí:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Bobriková Katarína, Bočinec Štefan, Fajbík
Štefan, Bc. Glonek Jozef, Hajko Jozef, Harvanec Štefan, Ing. Kuciak Juraj,
Ing. Papán Štefan, Vároš Miroslav.
Starosta obce Ing. Štefan Vároš novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva zaţelal
veľa úspechov vo vykonávaní funkcie poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom období
2014 - 2018.
Konštatoval, ţe z celkového počtu 11 novozvolených poslancov sú prítomní všetci, teda
po zloţení sľubu poslancov bude ustanovujúce zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák.
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.

5. Príhovor novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce Ing. Štefan Vároš pogratuloval poslancom k ich zvoleniu.
Zároveň im aj pripomenul, ţe s výkonom ich funkcie vyplýva hlavne zodpovednosť voči ich
voličom a spoluobčanom. Kompetencie obecného zastupiteľstva sú uvedené v § 11 zákona
o obecnom zriadení. Ďalej povedal, ţe ich činnosť a rozhodnutia by mali smerovať
k uspokojeniu potrieb našich občanov v rámci moţností finančných zdrojov obce. Tu nie je
miesto na politickú, ani osobnú rivalitu, prvoradý je záujem občanov. K tomu aby sme
spoločne dokázali naplniť tento cieľ, Vám ţelám pevné zdravie a správne rozhodnutia.
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6. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Štefan Vároš určil zapisovateľku Kamilu Šutarovú a navrhol
overovateľov zápisnice Mgr. Máriu Belkovú a Bc. Jozefa Gloneka.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice Mgr. Máriu Belkovú a Bc Jozefa Gloneka.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Starosta obce predloţil obecnému zastupiteľstvu návrh programu a navrhol bod programu č.
12 vyradiť a všetky komisie schváliť v bode programu č. 9 a do bodu rôzne zaradiť Plán
kontrolnej činnosti HK obce. Následne dal o upravenom programe OZ hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o program ustanovujúceho zasadnutia OZ
nasledovne :
1.
2.
3.
4.

Štátna hymna
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných 15.11.2014
- predseda hlavnej komisie
5. Zloţenie sľubu novozvoleného starostu obce Štiavnik
6. Zloţenie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Štiavnik
7. Schválenie programu, ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik
8. Príhovor novozvoleného starostu obce Štiavnik
9. Voľba pracovných komisií
10. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
12. Voľba členov obecnej rady
13. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manţelstiev pred
matričným úradom.
14. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného
zastupiteľstva
15. VZN obce Štiavnik o dani z nehnuteľností na rok 2015
16. VZN obce Štiavnik o miestnych daniach a poplatku za TKO na rok 2015
17. Konsolidovaná výročná správa za rok 2013
18. Rozpočtové opatrenie č.3 upravujúce rozpočet na rok 2014
19. Dodatok k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik
21. Správa HK obce k návrhu programovému rozpočtu na rok 2015
22. Programový rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017
23. Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
24. Ţiadosti občanov
25. Rôzne - Plán kontrolnej činnosti HK obce.
26. Záver.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdrţali sa 0
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8. Voľba pracovných komisií
1. Mandátová komisia :
Starosta obce vysvetlil, ţe úlohou uvedenej komisie je sústrediť, prejednať a predniesť
návrhy poslancov na obecné zastupiteľstvo.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zriadilo mandátnu komisiu.
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zvolilo predsedu mandátnej komisie: Jozefa Hajku
členov komisie: Katarínu Bobrikovú,
Štefana Harvanca .
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
2. Bytová komisia :
Starosta obce vysvetlil, ţe jej úlohou je predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na
obsadenie bytov v súlade so VZN obce.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zriadilo bytovú komisiu.
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zvolilo predsedu bytovej komisie: Jozefa Bavlnu
členov bytovej komisie: Štefana Fajbíka,
Ing. Štefana Papána
zapisovateľku: Helenu Šípkovú.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
3. Stavebná komisia:
Starosta obce vysvetlil, ţe jej úlohou je preskúmavať a predkladať návrhy v oblasti
nehnuteľností v obci.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zriadilo stavebnú komisiu.
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zvolilo predsedu stavebnej komisie: Ing. Juraja
Kuciaka
členov stavebnej komisie: Štefana Harvanca,
Štefana Bočinca
Jozefa Hajku
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
4. Finančná komisia:
Starosta obce vysvetlil, ţe jej úlohou je posúdenie a kontrola finančných operácií, rozpočtu,
rozpočtov jednotlivých organizácií obce, návrhy odmien členom OZ a platu starostu.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zriadilo finančnú komisiu.
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zvolilo
predsedu finančnej komisie: Mgr. Máriu Belkovú
členov finančnej komisie: Ing. Juraja Kuciaka, Jozefa Gloneka, Katarínu Bobrikovú,
zapisovateľku : Mgr. Editu Mištrikovú
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
Starosta obce i pri voľbe tejto komisie vysvetlil, ţe jej úlohou je vyhodnotenie oznámenia
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funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, kópií daňového priznania dane
z príjmov fyzických osôb, alebo iného dokladu na vydaného na daňové účely.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zriadilo komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie starostu obce.
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zvolilo predsedu komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcie starostu obce: Miroslava Vároša
členov komisie: Ing. Štefana Papána,
Bc. Jozefa Gloneka.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

9. Overenie platnosti voľby starostu obce a poslancov OZ a zlúčiteľnosť ich funkcií
Starosta obce konštatoval, ţe § 11, odst. 2 zákona o obecnom zriadení ustanovuje, ţe
1. funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou :
- starostu
- zamestnanca obce
- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, zriadenej
obcou
- podľa osobitného zákona / zákon o prokuratúre a právnych čakateľoch prokuratúry/
2. funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou :
- poslanca
- zamestnanca obce
- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, zriadenej
obcou
- predsedu samosprávneho kraja
- vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
- podľa osobitného zákona.
Konštatuje sa, ţe ani starosta obce a ani jeden poslanec OZ nie je v rozpore s ustanoveniami
zákona o obecnom zriadení § 11 odst. 2 a § 13 odst. 3 o nezlučiteľnosti funkcií. Aj keď
poslanec Miroslav Vároš je konateľom Pálenice Štiavnik, no pálenica nie je rozpočtová ani
príspevková organizácia zriadená obcou. Preto Miroslav Vároš môţe vykonávať funkciu
poslanca OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku overilo platnosť voľby starostu obce a poslancov OZ
a zlúčiteľnosť ich funkcií.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

10. Voľba členov obecnej rady
Starosta obce vysvetlil, ţe počet členov obecnej rady môţe tvoriť najviac 1/3 z počtu
poslancov OZ. Na základe toho, ţe naše obecné zastupiteľstvo má 11 členov, do obecnej rady
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môţu byť navrhnutí max. 4 členovia. V zloţení sa prihliada na zastúpenie politických strán,
hnutí a nezávislých poslancov.
Diskúsia :
Poslanec Ing. Štefan Papán navrhol, aby za členov obecnej rady boli zvolení predsedovia
jednotlivých komisií.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zriadilo Obecnú radu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zvolilo za členov obecnej rady : Mgr. Máriu Belkovú,
Jozefa Hajku, Miroslava Vároša, Ing. Juraja Kuciaka.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

11. Poverenie poslancov OZ na uzavretie manţelstiev pred matričným úradom
Starosta obce navrhol Mgr. Máriu Belkovú a vyzval poslancov aby predloţili svoje návrhy.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poverilo poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Máriu
Belkovú na uzatváranie manţelstiev pred matričným úradom.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

12. Poverenie poslancov OZ na zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starosta obce vyzval prítomných poslancov aby spomedzi seba navrhli jedného poslanca,
ktorý by zvolal zasadnutie OZ v prípade, ţe by ho nemohol zvolať starosta obce, ani zástupca
starostu obce.
Prítomní poslanci navrhli poslanca Štefana Fajbíka.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poverilo poslanca obecného zastupiteľstva Štefana
Fajbíka na zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

13. VZN obce Štiavnik o miestnych daniach a poplatku za TKO na rok 2015
K tomuto bodu programu starosta obce vysvetlil, ţe poplatok za TKO na rok 2015 zostáva
nezmenený 15,- € na osobu, tak ako to bolo v minulom roku. Zamýšľal sa aj nad jeho
zníţením, no nakoľko sa zakupovali smetné nádoby, výdavky na TKO sa zvýšili, preto sa
musí zatiaľ ponechať v rovnakej výške. V tomto roku sa zistí, či budeme môcť poplatok na
budúci rok zníţiť alebo nie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN obce Štiavnik o miestnych daniach
a poplatku za TKO na rok 2015.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
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14. VZN obce Štiavnik o dani z nehnuteľností
Starosta obce povedal, ţe aj VZN o dani z nehnuteľností sa musí schvaľovať kaţdý rok na
nasledujúce daňové obdobie. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2015 taktieţ zostávajú
v podstate nezmenené, menili sa iba tie, ktorých zmena vyplýva zo zákona.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN obce Štiavnik o dani z nehnuteľností na
rok 2015.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

15. Konsolidovaná výročná správa za rok 2013
Na objasnenie uvedenej Konsolidovanej výročnej správy starosta obce prenechal slovo Mgr.
Mištrikovej, ktorá ju pripravila.
Mgr. Edita Mištriková vysvetlila, ţe Konsolidovaná výročný správa informuje o celkovom
dianí v obci. Obsahuje nie len základnú charakteristiku obce, ako sú jej geografické
a demografi údaje, história, kultúra, soc. zabezpečenie, ale aj rozpočet obce, hospodárenie
obce a rozdelenie výsledkov hospodárenia za rok 2013. Taktieţ ostatné dôleţité informácie,
ako sú poskytnuté dotácie, významné investície v r.2013 a predpokladaný budúci vývoj.
1.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie Konsolidovanú výročnú správu
za rok 2013.
Hlasovanie:

2.

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

Obecné zastupiteľstvo Štiavniku zobralo na vedomie Správu audítora ku
Konsolidovanej výročnej správe za rok 2013.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

16. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
Mgr. Edita Mištriková vysvetlila, ţe týmto rozpočtovým opatrením dochádza k zmenám
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na 3 časti a to:
a/ Zmeny účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a EU, pričom
zvýšenie je v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaké. Tieto zmeny nepodliehajú
schvaľovaniu, obecné zastupiteľstvo ich iba berie 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, prípadne zníţením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných
prostriedkov, pričom celkové zvýšenie rozpočtu je v príjmovej aj vo výdavkovej časti
rovnaké. Pri týchto zmenách je nutné, aby ich schválilo obecné zastupiteľstvo.
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
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č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to zvýšenie beţných príjmov a výdavkov
obce o 2 389,20 € /granty a transfery, účelové prostriedky/.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

2. Obecné zastupiteľstvo Štiavniku schválilo zmenu rozpočtu vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods.2 písm. c/
zákona 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
Rozpočet na Rozpočet po Rozpočet po
OZ berie
OZ schvaľuje obce na rok
2. zmenu
rok 2014
1.RO
2.RO
na
2014
rozpočtu
na
(5.9.2014)
(pôvodný)
(27.06.2014)
vedomie
po 3. zmene
rok 2014 v €
v€
v€
v€
v€
Beţné
2 028 097,00 2 059 776,26 2 087 959,32 2 389,20
4 754,00
2 095 102,52
príjmy
Kapitálové
0
0
0
0
0
0
príjmy
Finančné
300,00
225 486,95
225 486,95
0
0
225 486,95
operácie
príjmové

Príjmy

2 028 397,00

2 285 263,21 2 313 446,27

2 389,20

Rozpočet na
rok 2014

Rozpočet po
1.RO

Rozpočet po
2.RO

(pôvodný)

(27.06.2014)

(5.9.2014)

OZ berie
na
vedomie
v€
2 389,20

4 754,00

2 320 589,47

spolu

v€

Beţné
výdavky
Kapitálové
výdavky

v€
1 864 880,00 1 893 761,82

1 882 658,82

125 200,00

194 040,00

209 260,00

Finančné
operácie
výdavkové

38 317,00

38 317,00

38 317,00

Výdavky

2 028 397,00

2 126 118,82

2 130 235,82

Rozpočet
OZ schvaľuje obce na rok
na 2. zmenu
2014
rozpočtu na
po 3. zmene
rok 2014 v €
v€
829,99
1 885 878,01
39 000,00

248 260,00
38 317,00

2 389,20

39 829,99

2 172 455,01

spolu
Plánované rozpočtové príjmy v roku 2014 vo výške2 313 446,27 boli upravené
na 2 320 589,47 €,
plánované rozpočtové výdavky pre rok 2014 vo výške 2 130 235,82 € boli upravené na
2 172 455,01 €.
Konečný rozpočet Obce Štiavnik po 2. zmene v r. 2014 zostáva prebytkový vo výške
148 134,46 €.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
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17. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce, viacročného rozpočtu a
programového rozpočtu obce
Hlavná kontrolórka obce pani Šípková povedala, ţe pri spracovaní odborného stanoviska pre
posúdenie predloţeného návrhu rozpočtu Obce Štiavnik na rok 2015, viacročného rozpočtu na
roky 2016 - 2017 a programového rozpočtu vychádzala z dvoch hľadísk a to:
- Zákonitosť predloţeného návrhu rozpočtu
- Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Ďalej konštatovala, ţe návrh rozpočtu obce je v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a taktieţ bola dodrţaná informačná
povinnosť zo strany obce. Preto navrhuje aby ho obecné zastupiteľstvo schválilo.
Obecné zastupiteľstvo Štiavniku berie na vedomie stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu
obce Štiavnik na rok 2015, viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2017 a Programového
rozpočtu obce Štiavnik.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

18. Programový rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017
Mgr. Mištriková konštatovala, ţe programový rozpočet obce na rok 2015 poslanci obdrţali
spolu s pozvánkou, preto si ho mohli dôkladne preštudovať. Na úvod však vysvetlila, ţe
v zmysle zák. č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, je obec povinná od r. 2013
zostavovať rozpočet v členení na:
- predchádzajúce 2 rozpočtové roky
- rozpočet beţného roka /2015/
- očakávanú skutočnosť beţného roka
- návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky /2016, 2017/.
Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým
a fyzickým osobám pôsobiacim v našej obci, ako aj občanom ţijúcim v našej obci,
vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení
obce, alebo z uzavretých zmluvných vzťahov a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci je snaha o maximalizovania
transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce.
V programovom rozpočte našej obce sú výdavky rozdelené do 11 programov :
1. Plánovanie, manaţment a kontrola
2. Sluţby občanom
3. Bezpečnosť
4. Komunikácie
5. Odpadové hospodárstvo
6. prostredie pre ţivot
7. Bývanie a občianska vybavenosť
8. Šport
9. Vzdelávanie
10. Sociálne sluţby
11. Kultúra.
Kaţdý program predstavuje rozpočet pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer,
vyjadrujúci ţelaný výsledok plnenie príslušných cieľov, ktoré si obec stanovila.
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Ďalej informovala, ţe od roku 2009 programový rozpočet podlieha pravidelnému
monitorovaniu a hodnoteniu. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované
prostredníctvom monitorovacej správy a záverečného účtu obce, ktoré budú dostupné aj na
internetovej stránke obce.
Návrh rozpočtu našej obce na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný a po schválení obecným
zastupiteľstvom bude záväzný.
Starosta obce otvoril diskusiu:
Poslanec Miroslav Vároš konštatoval, ţe pre ich volebný obvod je vyčlenených málo peňazí.
Hovoril s viacerými občanmi a tí sa vyjadrili, ţe ich nezaujíma oprava zastávky v Rástoke, ale
mala by sa opraviť zastávka u Babiara, ktorá je v nevyhovujúcom stave.
Starosta obce odpovedal, ţe má v pláne riešiť aj zastávku u Babiara, aby bola pre občanov
čakajúcich na autobus vyhovujúca.
Poslanec Štefan Harvanec sa informoval, či by sa zastávky nemohli označiť názvami.
Starosta obce odpovedal, ţe uţ to riešil s dodávateľom a návrh bude predloţený obecnému
zastupiteľstvu.
Ing. Juraj Kuciak sa informoval, či obec poskytuje finančnú výpomoc aj občanom, ktorí robia
nejakú činnosť ale nie sú registrovaní v ţiadnej organizácii.
Starosta obce odpovedal, ţe doposiaľ neboli podporovaní, no v budúcnosti sa obecné
zastupiteľstvo môţe tým zaoberať.
1. Obecné zastupiteľstvo Štiavniku schválilo Programový rozpočet obce Štiavnik na rok
2015, vrátane všetkých programov podprogramov.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
2. Obecné zastupiteľstvo Štiavniku zobralo na vedomie Programový rozpočet obce
Štiavnik na rok 2016 a 2017.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

19. Dodatok k VZN č. 1/2014
Dodatok k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik odôvodnila Mgr. Mištriková
tým, ţe nakoľko sa zvýšil počet pracovných dní v kuchyni o soboty a nedele v domove soc.
sluţieb a zriadila sa ďalšia trieda v materskej škole, bolo potrebné do kuchyne prijať pracovnú
silu, čím sa musela zvýšiť aj dotácia.
Obecné zastupiteľstvo Štiavniku schválilo Dodatok k VZN č. 1/2014 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Štiavnik.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
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20. Oznámenie fy. TVRDOVSKI, s.r.o.
Starosta obce informoval prítomných poslancov s oznámením firmy TVRDOVSKI, s.r.o. , so
sídlom Štiavnik 348 o tom, ţe ako nájomníci budovy s.č. 151, v ktorej majú zriadenú
prevádzku a priľahlého pozemku, uzatvárajú pozemok parc.č. KNC 44/2 oplotením.
Vysvetlil, ţe sa jedná o pozemok, cez ktorý sa chodilo do materskej školy, preto obec je
nútená hľadať iné riešenie. Prístup peši bol vyriešený popred bytovku a cez zamenený
pozemok, no prístup pre zásobovanie sa musí vyriešiť zámenou alebo odkúpením pozemku
od pani Kolárikovej Anny rod. Bialoňovej, ktorá s tým súhlasí.
Obecné zastupiteľstvo Štiavniku zobralo na vedomie oznámenie firmy TVRDOVSKI,
s.r.o. , so sídlom Štiavnik 348 o tom, ţe uzatvárajú pozemok parc.č. KNC 44/2 oplotením.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

21. Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
Starosta obce objasnil, ţe sa jedná o majetkové usporiadanie pozemkov nad cintorínom,
v ktorých boli obcou odkúpené podiely niektorých vlastníkov, na rozšírenie miestneho
cintorína. S tými vlastníkmi, ktorí neboli ochotní svoje podiely obci odpredať, musela byť
vypracovaná zámenná zmluva podľa GP tak, aby obec nadobudla do vlastníctva odkúpenú
výmeru v podiele 1/1. Aţ potom bude moţné zameniť s Rímskokatolíckou cirkvou - farnosť
Štiavnik časť farskej záhrady, za novonadobudnutý obecný pozemok, na rozšírenie cintorína.
Obecné zastupiteľstvo Štiavniku schválilo Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového
spoluvlastníctva medzi Obcou Štiavnik a spoluvlastníkmi vedenými na LV č. 6127, 8556,
8557, 8558, 8560, 8561, 8562, k usporiadaniu parciel KNC 33/1-2, 54/1-3, 55/1-2 a 6653/513, podľa GP č. 43468608 - 52/13, na rozšírenie miestneho cintorína.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

22. Zmluva o pridelení bytu
Starosta obce vysvetlil, ţe sa jedná o uvoľnený 1- izbový byt v bytovom dome 1330, po
zosnulej Ľudmile Pazúrovej. S pomedzi ţiadateľov bola bytovou komisiou vybratá Helena
Mikolášiková, z dôvodu rodinných problémov.
Obecné zastupiteľstvo Štiavniku schválilo zmluvu o pridelení bytu č. 6 v bytovom dome
s.č. 1330, pre Helenu Mikolášikovú, bytom Štiavnik 121.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
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23. Ţiadosti občanov
Eva Majková a Ľudovít Majko, Štiavnik 796 - Ţiadosť o odpredaj obecného pozemku
parc.č. KNC 4206/2 o výmere 2 m2.
K uvedenej ţiadosti starosta obce vysvetlil, ţe predmetný pozemok je v skutočnosti
pričlenený k pozemku ţiadateľov, na ktorom je postavený dom - súčasná predajňa. Pozemok
je veľa rokov prihradený k pozemku v ich vlastníctve a je na ňom postavená stavba taktieţ
v ich vlastníctve. Preto jeho odpredaj by sa mal posudzovať ako dôvod hodný osobitného
zreteľa. Jedná sa o veľmi malú výmeru a cesta je dobre prejazdná, preto obci uvedený
majetok nebude chýbať.
Obecné zastupiteľstvo Štiavniku schválilo odpredaj obecného pozemku parc.č. KNC 4206/2
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, vytvoreného GP č. 034/2014, za cenu 5,38 € /
m2, stanovenú znaleckým posudkom č. 260/2014, pre ţiadateľov Evu Majkovú a Ľudovíta
Majku, bytom Štiavnik 796, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
Alena Šichmanová, Bytča, Bottova 1149/6 - Ţiadosť o odpredaj obecného pozemku
parc.č. KNC 1014/2 o výmere 86 m2 a KNC 1015/2 o výmere 153 m2.
Pri tejto ţiadosti starosta obce vysvetlil, ţe nakoľko na uvedený pozemok ešte nebol
vypracovaný znalecký posudok na určenie ceny, za ktorú by ho obec mohla odpredať, obecné
zastupiteľstvo môţe zatiaľ schváliť iba zámer obce ho odpredať. Aţ po určení hodnoty
pozemku, môţe obecné zastupiteľstvo hlasovať o jeho odpredaji za znalcom stanovenú cenu.
Obecné zastupiteľstvo Štiavniku schválilo zámer odpredať obecné pozemky parc.č. KNC
1014/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2 a parc.č. KNC 1015/2 - záhrada
o výmere 153 m2, vytvorené GP č. 10978283-88/2014, pre ţiadateľku Alenu Šichmanovú,
bytom Bytča, Bottova 1149/6, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
Martin Hešo, Štiavnik 86 - Ţiadosť o prenájom obecného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo Štiavniku schválilo ţiadosť Martina Hešu, bytom Štiavnik 86
o prenájom obecného pozemku oproti rodinnému domu s.č. 86, preskúmať stavebnou
komisiou na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
František Kušan, Štiavnik 1267 - Ţiadosť o povolenie na výstavbu garáţe na obecnom
pozemku parc.č. KNC 247.
Obecné zastupiteľstvo Štiavniku schválilo ţiadosť Františka Kušana, bytom Štiavnik 1267
o povolenie na výstavbu garáţe na obecnom pozemku parc.č. KNC 247, preskúmať stavebnou
komisiou na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

13

Daniel Chachula, Štiavnik 1330/8 - Ţiadosť o finančnú výpomoc.
Obecné zastupiteľstvo Štiavniku neschválilo finančnú výpomoc pre Daniela Chachulu,
bytom Štiavnik 1330/8.
Hlasovanie: za - 0, proti - 1, zdrţali sa - 10
Mgr. Miroslav Takáč, Javorová 1003/7, Bytča - Ţiadosť o dotáciu na mzdy a prevádzku
SCVČ Štiavnik.
K uvedenej ţiadosti starosta obce informoval, ţe dotácia na mzdy a prevádzku SCVČ uţ bola
zahrnutá do rozpočtu obce, preto OZ by ju malo iba vziať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo Štiavniku zobralo na vedomie ţiadosť Mgr. Miroslava Takáča,
bytom Javorová 1003/7, Bytča o dotáciu na mzdy a prevádzku SCVČ Štiavnik.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

24. Rôzne
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. Polrok 2015
Hlavná kontrolórka obce pani Šípková oboznámila prítomných poslancov OZ s návrhom
svojej kontrolnej činnosti pre 1. polrok 2015 v obci Štiavnik. Postupne ich oboznámila so
všetkými bodmi návrhu jej kontrolnej činnosti. Jej kontrolná činnosť sa týka kontroly
v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou a na obecnom úrade.
1.

Obecné zastupiteľstvo Štiavniku schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Štiavnik na 1. polrok 2015.

2.

Obecné zastupiteľstvo Štiavniku poverilo hlavnú kontrolórku obce na výkon
kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

Zámery obce - doterajšie a do budúcnosti
Starosta obce informoval prítomných poslancov, ţe od začiatku svojej práce bolo jeho cieľom
nehnuteľný majetok obce udrţiavať v dobrom stave, no aj naďalej bude potrebné v tom
pokračovať. Napríklad:
- zrekonštruovali sa záchody v základnej škole,
- bývalé garáţe pri zdravotnom stredisku sa vyuţili efektívnejšie tým, ţe sa tam postavil
polyfunkčný dom,
- Zingerov dom- strecha zateká, stavbu treba zachrániť,
- bývalá zasadačka pri DSS - na základe statického posudku je ju potrebné zrekonštruovať,
- bývalé garáţe pri DSS - urobiť rekonštrukciu na poţiarnu zbrojnicu,
- bývalá sýpka na RD - vytvoril sa tam zberný dvor a v 2 siláţnych jamách vytvoriť
skládku biologického odpadu,
- zastávky - oprava a vybudovanie nových čakární,
- strecha na zdravotnom stredisku - zachrániť ju tým, ţe sa v podkroví vybudujú byty.
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Bývalí poslanci OZ súhlasili s opravou strechy, ale vybudovanie bytov nebolo schválené.

25. Záver
Na záver starosta obce poďakoval poslancom za ich príspevky do diskusií a konštatoval, ţe
i v budúcnosti dobré návrhy uvíta. Poďakoval im za účasť a zasadnutie ustanovujúceho
obecného zastupiteľstva ukončil.

V Štiavniku, 15.12.2014
Zapísala: Kamila Šutarová
....................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Mária Belková
Bc. Jozef Glonek

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