
Z Á P I S N I C A 
 

z 02. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 27.03.2015   

 

 

 

 

Miesto konania :  Obecný úrad - zasadačka  

 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Bobriková Katarína,  Bočinec Štefan,   Hajko Jozef,  

Harvanec Štefan,  Ing. Kuciak Juraj, Ing. Papán Štefan,  Vároš Miroslav. 

 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:  
Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:  Bc. Glonek Jozef,  Štefan Fajbík 

Ostatní prítomní: HK obce  Šípková 

 

    P R O G R A M   Z A S A D N U T I A: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3.  Schválenie programu 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik. 

   4.    Schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. 

5.    Správa veliteľa DHZ Štiavnik. 

6.    Schválenie nákupu kamerového systému - prezentácia Hodoník. 

   7.    Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

   8.    Schválenie dohody o spoločnom stavebnom úrade  reg. Bytčiansko. 

   9.    Schválenie VZN č. 4/2015  o úhradách za soc. sluţby v DSS Štiavnik. 

10.  Schválenie vypracovania projektu na chodník pošta - Zingerov dom. 

11.  Súhlas na dokončenie terénnych úprav pri ZS a spracovanie projektu na verejné 

       osvetlenie okolo ZS. 

12.  Schválenie dohody o ukončení nájomnej zmluvy č. 5/2011. 

13.  Schválenie prílohy č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 05.11.2014. 

14.   Schválenie výstavby kanalizácie povrchovej vody - rozpočtové opatrenie na obstaranie 

       kanalizačných šachiet a rúr. 

15.  Zastávka Starovec  +  spevnené plochy. 

16.  Schválenie rekonštrukcie soc. zariadení detského lekára. 

17.  Vyrezanie hrušky pri ZS. 

18.  Schválenie zabezpečovacieho zariadenia v DSS a ZPS.       

19.  Schválenie nákupu ozvučenia cintorína. 

20.  Schválenie projektu autobusové zastávky Lúčky a Fujaček. 

21.  Schválenie nájomných zmlúv pri výstavbe kanalizácie a vodovodu. 

22.  Schválenie rozpočtových opatrení. 

23.  Schválenie platu starostu obce. 

24.  Ţiadosti občanov. 

25.  Rôzne.  

26.  Záver.  
 

   



1. Otvorenie  zasadnutia 

     

Starosta obce Ing. Štefan Vároš  privítal prítomných poslancov a otvoril  druhé  riadne 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku.  Konštatoval, ţe  z celkového počtu 11 

poslancov je prítomných 8 poslancov, teda 01. riadne  zasadnutie  OZ v zmysle § 2 ods. 2, 

zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.  

Poslanec  Štefan Bočinec sa dostavili počas zasadnutia. 

 

 

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce  Ing. Štefan Vároš  určil  zapisovateľku  Kamilu Šutarovú a navrhol 

overovateľov zápisnice   Jozefa Bavlnu  a Ing. Štefana Papána. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   zapisovateľku Kamilu Šutarovú a  

overovateľov zápisnice  Jozefa Bavlnu  a Ing. Štefana Papána. 

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

 

                                              

3.   Schválenie programu 01. mimoriadneho zasadnutia OZ 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia a vyzval poslancov 

o jeho doplnenie. 

 Mgr. Mária Belková navrhla doplniť bod programu č. 23 Schválenie platu starostu obce 

o schválenie poberania stravných lístkov pre starostu obce.  

Nakoľko nikto s poslancov nenavrhol ďalšie body programu, dal hlasovať za program 02. 

riadneho zasadnutia OZ.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   program 02. riadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3.  Schválenie programu 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik. 

   4.    Schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. 

5.    Správa veliteľa DHZ Štiavnik. 

6.    Schválenie nákupu kamerového systému - prezentácia Hodoník. 

   7.    Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

   8.    Schválenie dohody o spoločnom stavebnom úrade  reg. Bytčiansko. 

   9.    Schválenie VZN č. 4/2015  o úhradách za soc. sluţby v DSS Štiavnik. 

10.  Schválenie vypracovania projektu na chodník pošta - Zingerov dom. 

11.  Súhlas na dokončenie terénnych úprav pri ZS a spracovanie projektu na verejné 

       osvetlenie okolo ZS. 

12.  Schválenie dohody o ukončení nájomnej zmluvy č. 5/2011. 

13.  Schválenie prílohy č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 05.11.2014. 

14.   Schválenie výstavby kanalizácie povrchovej vody - rozpočtové opatrenie na obstaranie 

       kanalizačných šachiet a rúr. 

15.  Zastávka Starovec  +  spevnené plochy. 

16.  Schválenie rekonštrukcie soc. zariadení detského lekára. 

17.  Vyrezanie hrušky pri ZS. 



18.  Schválenie zabezpečovacieho zariadenia v DSS a ZPS.       

19.  Schválenie nákupu ozvučenia cintorína. 

20.  Schválenie projektu autobusové zastávky Lúčky a Fujaček. 

21.  Schválenie nájomných zmlúv pri výstavbe kanalizácie a vodovodu. 

22.  Schválenie rozpočtových opatrení. 

23.  Schválenie platu starostu obce  a schválenie poberania stravných lístkov. 

24.  Ţiadosti občanov. 

25.  Rôzne.  

26.  Záver.  

 

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

 

 

 

4.   Schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. 

 

Na začiatok starosta obce povedal, ţe to či sa byty budú stavať záleţí od toho či sa získajú 

peniaze a či sa vybaví do konca mája stavebné povolenie.  Lebo ak nie,  bol by ohrozený 

termín dokončenia stavby a jej kolaudácia a tým aj podanie ţiadosti na ŠFRB.  Zmluva sa 

teraz nemusí schváliť, hlavne je potrebné ju prerokovať za účasti JUDr. Hadbábnej, aby 

v prípade potreby bola pripravená na schválenie. Privítal  pána Otrisala a JUDr. Hadbábnu, 

ktorej odovzdal slovo. 

JuDr. Hadbábna  povedala, ţe bola poţiadaná aby prehodnotila zmluvu o budúcej kúpnej 

zmluve na nadstavbu bytov v budove Zdravotného strediska.  Systém je navrhnutý tak, ţe 

obec dá k dispozícii stavbu a priľahlý pozemok, firma ju pouţije ako stavenisko a keď budú 

byty hotové  a skolaudované, budú zapísané do vlastníctva staviteľa, ktorý ich následne 

odpredá obce. V zmluve je zapracované, ţe projektovú dokumentáciu musí odsúhlasiť obec 

a kaţdá zmena musí byť daná písomne. Zhotoviteľ si vybaví stavebné povolenie a s tým 

spojené všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, pričom nemôţe začať stavať skôr, ako bude 

stavebné povolenie právoplatné. Stavebné práce môţu ovplyvniť chod budovy iba v čo 

najmenšej miere. JUDr. Hadbábna konštatovala, ţe zmluvu o budúcej kúpnej zmluve ako aj 

budúcu kúpnu zmluvu sa snaţila upraviť tak, aby bola čo najvýhodnejšia pre obec. 

Pán Otrisal informoval poslancov, ţe údaje v zmluve sú uvedené podľa dostupných 

informácií, preto sa môţe stať, ţe v projekte budú výmery bytov minimálne rozdielne. Je 

však potrebné aby poslanci rozhodli ako sa bude vykurovať, aby mohli čo najskôr 

vypracovať projekt. On by odporúčal elektrické kúrenie. 

Starosta obce vyzval poslancov, ktorí boli v obci Rakovce, aby sa vyjadrili k tomu čo videli. 

V tejto obci je postavená nová bytovka, v ktorej sa obec rozhodla vykurovať elektrickými 

infraţiaričmi. Hovorili s nájomcami, ktorí sa spočiatku tohto vykurovania obávali, ale po 

porovnaní nákladov na bývanie zistili, ţe vykurovanie je lacnejšie. 

Poslanec Ing. Juraj Kuciak sa informoval, čo bude záväzné, projekt, či rozpočet, ak by sa 

stalo, ţe budú rozdielne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo do projektu nadstavby zdravotného strediska 

zadať elektrické vykurovanie. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

 



 

5.  Správa veliteľa DHZ Štiavnik. 

 

Veliteľ DHZ v Štiavniku Ján Zoleik prečítal správu o činnosti zboru v roku 2014. Za jeho 

vedenia veliteľa  odkedy bol zvolený,  prijali 5 nových členov a to na pozíciu vodič a strojník. 

V roku 2014 poţiarna technika zasahovala pri 3 poţiaroch, 11 technických výjazdoch, 3 

prezentačných a spoločenských akciách a 1 dohliadke  po vypaľovaní haluzoviny. Medzi 

prezenčné akcie patrili deň detí, Jánska vatra a oslavy 90. Výročia vzniku hasičskej jednotky 

v obci Halenov. V tomto roku po dohovore s miestnym farským administrátorom chceli by sa 

zúčastniť ako stráţ pri hrobiku, čím by obnovili strú tradíciu.  

Výjazd jednotky je zabezpečený cez SMS systém, ktorý vyhlasuje on, starosta obce, Štefan 

Rakovan, Jozef Glonek a Jozef Popelka. Po dohode so starostom obce kľúče od hasičského 

vozidla Mercedes  sú uloţené v domove dôchodcov, kde bola zriadená aj kniha výdaja 

kľúčov. 

Okrem iného v priebehu roka sa zúčastnili na 76 súťaţiach, z ktorých získali 37 ocenení. 

Na záver sa spolu s prítomným Štefanom Rakovanom poďakovali starostovi obce, ako aj 

celému obecnému zastupiteľstvu,  za ich podporu a pomoc v ich práci. 

Starosta obce sa spýtal, ako sú pripravení, keďţe sa začína obdobie vypaľovania tráv, čím 

môţe vzniknúť nebezpečenstvo poţiarov. Veliteľ DHZ odpovedal, ţe ich členovia sú 

vyškolení a pripravení občanom pomôcť v akýchkoľvek situáciách. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie  správu veliteľa DHZ v Štiavniku 

o ich činnosti v roku 2014. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 
 

 

6.   Kamerový systém v obci.  

 

Starosta obce povedal, ţe cieľom zakúpenia kamerového systému je monitorovanie 

únikových ciest, aby sa zabránilo trestnej činnosti v našej obci. Výhoda fy. PEGONET je 

v tom, ţe majú u nás vybudovanú sieť, takţe by išlo len o jej rozšírenie. Potom odovzdal 

slovo prítomnému Jánovi Hodoníkovi. Ten vysvetlil, ţe sa jedná o umiestnenie 4 kamier a to: 

1. v centre obce,  2. v areály bývalého druţstva,  3. na Lúčkach a  4. v okolí Niagary,  

v celkovej hodnote  8.400,- eur. 

Viacerí poslanci sa zhodli na tom, ţe náklady sú dosť veľké, preto na začiatok by sa 

umiestnila iba jedna kamera so záznamovým zariadením v centre obce na 40 b.j. Ak sa to 

osvedčí, postupne by sa mohli pridávať ostatné. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zakúpenie jednej kamery so záznamovým 

zariadením za cenu 2.272,8 eur  a jej umiestnenie v centre obce. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

7.   Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

Jednanie s biskupským úradom. 

Starosta obce informoval, ţe farský administrátor Mgr. Štefan Junas nesúhlasí s tým, aby sa 

znovu otvárala otázka zmeny oplotenia pri materskej škole, nakoľko pozemok je prenajatý 



a nerád by to menil. Preto to s biskupským úradom uţ ani nekonzultoval.  Z uvedeného 

dôvodu starosta navrhol, aby sa na vyriešenie parkovania pri MŠ dala vypracovať štúdia.  

Zakúpenie zrkadiel. 

Poţadované zrkadlá sú objednané, jedno uţ aj prišlo a postupne sa budú osádzať.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  informáciu starostu obce o plnení 

úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

8.   Schválenie dohody o spoločnom stavebnom úrade  reg. Bytčiansko. 

 

Starosta obce vysvetlil, ţe v rámci príprav návrhu nového stavebného zákona, Ministerstvo 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poţaduje zo strany ZMOS, predloţenie zoznamu 

sídel spoločných stavebných úradov, zabezpečujúcich výkon činnosti pre stavebný úrad. Preto  

starostovia okolitých obcí a primátor mesta Bytča sa dohodli na spoločnom stavebnom úrade 

regiónu Bytčiansko so sídlom na Okresnom úrade v Bytči, Zámok 104, Bytča. Do novo-

vytvoreného spoločného stavebného úradu pribudli aj Dolný Hričov, Hričovské Podhradie 

a Paština Závada, ktoré doposiaľ patrili pod Ţilinu.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo Dohodu medzi stavebnými úradmi začlenenými 

do Spoločného stavebného úradu so sídlom na Okresnom úrade v Bytči, Zámok 104 

a Dohodu medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spoločného stavebného úradu regiónu 

Bytčiansko. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

9.   Schválenie VZN č. 4/2015  o úhradách za soc. sluţby v DSS Štiavnik. 

 

Starosta obce informoval, ţe účelom VZN je : 

-  definovanie druhu a foriem sociálnych sluţieb poskytovaných v zariadení sociálnych  

   sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik,  

-  stanovenie spôsobu financovania sociálnych sluţieb 

-  upravenie postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych sluţieb 

-  stanovenie spôsobu určenia úhrad a stanovenie výšky úhrad za sociálne sluţby  

-  upravenie podrobností o poskytovaní odborných činností, obsluţných činností a ďalších 

   činností v zariadení sociálnych sluţieb.  

Prílohou uvedeného VZN je aj cenník poskytovaných sluţieb, platný od 1.3.2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  VZN č. 4/2015 o úhradách za soc. sluţby 

poskytované v Zariadení pre seniorov a DSS Štiavnik č. 764, v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Štiavnik. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

 

 



10.    Schválenie vypracovania projektu na chodník pošta - Zingerov dom. 

 

K uvedenému bodu programu starosta obce vysvetlil, ţe tak ako je vybudovaný chodník 

v centre obce smerom nadol, patrilo by sa ho vybudovať aj smerom nahor. Jedná sa o úsek 

s veľkým počtom chodcov a to hlavne z kostola, alebo detí do školy. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  vypracovanie projektu na chodník  od pošty po 

Zingerov dom. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

11.   Súhlas na dokončenie terénnych úprav pri ZS a spracovanie projektu na verejné 

        osvetlenie okolo ZS. 

 

Starosta obce vysvetlil, ţe v rámci schválenej architektonicky - urbanistickej štúdie centra 

obce je potrebné dokončiť terénne úpravy pri Zdravotnom stredisku. Nakoľko uvedená štúdia 

neobsahovala riešenie osvetlenia, je potrebné dať vypracovať projekt na verejné osvetlenie 

okolo Zdravotného strediska. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  dokončenie terénnych úprav pri Zdravotnom 

stredisku  a  vypracovanie projektu na verejné osvetlenie okolo Zdravotného strediska. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

12.   Schválenie dohody o ukončení nájomnej zmluvy č. 5/2011. 

 

Starosta obce objasnil, ţe v roku 2011 bola s Lekárňou Tília podpísaná zmluva o nájme 

nebytových priestorov na prízemí zdravotného strediska za účelom prevádzkovania lekárne. 

Keďţe  následne v roku 2014 bola schválená nájomná zmluva, v ktorej prenajímateľ súhlasí 

s finančným vysporiadaním  zhodnotenia predmetu nájmu, na základe čoho bude prenájom 

bezplatný  na roky zodpovedajúce  výške nákladov na prestavbu lekárne, pôvodná nájomná 

zmluva stráca svoj význam. Preto nájomca ţiada o ukončenie uvedenej nájomnej zmluvy.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  dohodu o ukončení nájomnej zmluvy č. 5/2011 

uzatvorenej medzi obcou Štiavnik a Mgr. Jankou Kalivodovou, Lekáreň Tília. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

13.   Schválenie prílohy č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 05.11.2014. 

 

Starosta obce vysvetlil, ţe pri realizácii stavebných prác na prestavbe priestorov lekárne boli 

zistené väčšie závady na rozvodoch, omietkach a podlahách, ako uvádzal pôvodný projekt, 

ktoré bolo nutné odstrániť.  Tým sa zvýšili celkové náklady, preto nájomca poţaduje 

uvedenou prílohou č. 2 upraviť výšku odpisovanej investície o 2493,45 eur bez DPH / 

2992,14 €  s DPH/, čím sa predĺţi obdobie bezplatného prenájmu o 2 roky, t.j. z 18 rokov na 

20 rokov.    

 



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  dodatok č. 2  k  nájomnej zmluve zo dňa 

05.11.2014, uzatvorenej medzi obcou Štiavnik a Mgr. Jankou Kalivodovou, Lekáreň Tília. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

14.   Schválenie výstavby kanalizácie povrchovej vody - rozpočtové opatrenie na  

        obstaranie  kanalizačných šachiet a rúr. 

 

Starosta obce prítomným poslancom vysvetlil, ţe sa jedná o zakúpenie kanalizačných rúr 

a šácht na odvodnenie najproblémovejších uličiek, na ktoré vyteká povrchová voda. Tá v zime 

namŕza a vytvára hrubú vrstvu ľadu, ktorý sa musí posýpať. Preto by bolo potrebné tieto 

uličky odvodniť. Zároveň poţiadal poslancov, aby ho o takýchto zistených uličkách 

informovali.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  výstavbu kanalizácie povrchovej vody  

a zakúpenie kanalizačných rúr a šácht v sume cca 8.000,- eur. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

15.   Zastávka Starovec  Rázcestie  +  spevnené plochy. 

 

Starosta obce povedal, ţe zastávku na Starovci Rázcestie vyuţívajú aj naši občania a taktieţ 

tí, ktorí pracujú v Kii Motors Slovakia, s.r.o., nechávajú tam odstavené svoje osobné autá. 

Preto po dohovore so starostom obce Hvozdnica, mala by sa naša obec podieľať na oprave 

čakárne a vybudovaní spevnených plôch na odstavovanie osobných áut. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  spoluúčasť našej obce na oprave čakárne 

a výstavbe spevnených plôch na Starovci Rázsestie. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

16.    Schválenie rekonštrukcie soc. zariadení detského lekára. 

 

Keďţe  prestavbou lekárne v Zdravotnom stredisku došlo ku zmene priestorov ambulancie 

detského lekára, potrebná  je aj rekonštrukcia sociálnych zariadení pre detského lekára. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo rekonštrukciu sociálnych zariadení detského 

lekára v Zdravotnom stredisku.   

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

17.  Vyrezanie hrušky pri ZS. 

 

Starosta obce povedal, ţe uvedená hruška v súčasnej dobe nie je pre obec potrebná a taktieţ 

bude brániť pri terénnych úpravách okolia Zdravotného strediska. Preto by sa mala vyrezať. 

Najskôr však musíme poţiadať  Okresný úrad v Bytči , odbor  starostlivosti o ŢP  o určenie 



úradu, ktorý nám vydá rozhodnutie na výrub, nakoľko obec sama sebe rozhodnutie nemôţe 

vydať. Keďţe výrub stromov je povolený iba mimo vegetačného obdobia, budeme sa riadiť 

pokynmi Okresného úradu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo výrub hrušky pri Zdravotnom stredisku, na 

pozemku parc.č. KNC 12 v kat. úz. Štiavnik.  

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

18.   Schválenie zabezpečovacieho zariadenia v DSS a ZPS.       

 

Pri tomto bode programu starosta obce vysvetlil, ţe sa jedná o protipoţiarne bezpečnostné 

zariadenie. Jeho zakúpenie je potrebné preto,  aby nedošlo ku vzniku poţiaru v jednotlivých 

izbách napr. od cigarety, tak ako sa to v niektorých domoch dôchodcov uţ stalo.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo zakúpenie zabezpečovacieho protipoţiarneho 

zariadenia pre DSS a ZPS v Štiavniku za cenu 1574,34 eur. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

19.    Schválenie nákupu ozvučenia cintorína. 

 

Ozvučenie  miestneho cintorína je potrebné hlavne pri pohreboch, prípadne pri rôznych 

poboţnostiach konaných na cintoríne. Dostali sme ponuku na prenosný bezdrôtový 

ozvučovací systém v cene cca 600,- eur. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo zakúpenie zariadenia na ozvučenie miestneho 

cintorína. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

20.    Schválenie projektu autobusové zastávky Lúčky a Fujaček. 

 

Starosta obce informoval, ţe z dôvodu bezpečnosti občanov sme vykúpili pozemok pre 

zastávku na Lúčkach.  Podľa projektu pri zastávke bude prechod pre chodcov a na druhej 

strane sa vybuduje chodník, takţe  občania budú môcť bezpečne prechádzať z jednej strany 

miestnej komunikácie na druhú. 

Zastávka  u Fujačka - v záhrade pekárne sa vybuduje čakáreň a na druhej strane parkovacie 

miesta pre osobné autá a autobus. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo projekt na autobusové zastávky Lúčky 

a Fujaček. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

 



21.  Schválenie nájomných zmlúv pri výstavbe kanalizácie a vodovodu. 

 

Firmy, ktoré realizujú výstavbu kanalizácie a vodovodu v našej obci, majú problém 

s uloţením posypového materiálu a vykopanej hliny. Preto im obec prenajala niektoré obecné 

pozemky za 1,- euro na rok. Jedná sa o 5 firiem. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  nájomné zmluvy na prenájom pozemkov pri 

výstavbe kanalizácie medzi obcou a stavebnými firmami za 1,- euro na rok nasledovne : 

parc.č. KNC 1795  pre fy. Pavlu, s.r.o.  Pavlusík Ľubomír, 

parc.č. KNC 1592/3  pre fy. JPS.S, s.r.o. , Nám. SR 13, Bytča 

parc.č. KNC 4174  pre fy.  JM - stavby, s.r.o. Jozef Macanga, 

parc.č. KNC 4242/76  pre fy. Stonex Janda, 

parc.č. KNC  1932  pre fy. Gamix, s.r.o.  Ján Homola. 

 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

22.    Schválenie rozpočtových opatrení. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 

 

Mgr. Mištriková vysvetlila, ţe programový rozpočet obce na rok 2014 bol schválený ako 

vyrovnaný.  Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 bol navýšený v príjmovej a výdavkovej časti, 

takţe po 1. zmene bol prebytkový. Taktieţ aj po 2. A 3. zmene rozpočet obce zostal 

prebytkový.  Rozpočtovým  opatrením č. 4/2014 , vykonaným starostom obce 20.12.2014 

dochádza k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti, ktoré obecné zastupiteľstvo iba berie na 

vedomie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  berie na vedomie  zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 04/2014, ktorým sa upravuje Programový rozpočet obce Štiavnik na rok 2014 

v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 24.09.2012 k Zásadám č. 3/2011 o hospodárení s finančnými 

prostriedkami Obce Štiavnik.  

 
 

PRÍJMY  

2014 

 

Rozpočet na 

rok 2014  

(pôvodný) 

v € 

 

Rozpočet po 

1.RO  

(27.06.2014) 

v € 

 

Rozpočet po 

2.RO 

(5.9.2014) 

 

Rozpočet po 

3.RO 

(15.12.2014) 

 

OZ berie na 

vedomie 

4. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2014 

v € 

 

Rozpočet obce 

na rok 2014  

po 4. zmene 

v € 

Beţné príjmy 2 028 097,00 2 059 776,26 2 087 959,32 2 095 102,52 56 852,79 2 151 955,31 

Kapitálové 

príjmy 

     0      0      0      0  0      0 

Finančné 

operácie 

príjmové  

          300,00    225 486,95    225 486,95    225 486,95  0    225 486,95 

Príjmy spolu 2 028 397,00 2 285 263,21 2 313 446,27 2 320 589,47 56 852,79 2 377 442,26 

 

 

 



 

VÝDAJE 

2014 

 

Rozpočet na 

rok 2014  

(pôvodný) 

v € 

 

Rozpočet po 

1.RO  

(27.06.2014) 

v € 

 

Rozpočet po 

2.RO 

(5.9.2014) 

 

Rozpočet po 

3.RO 

(1512.2014) 

 

OZ berie na 

vedomie 

4. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2014 

v € 

 

Rozpočet obce 

na rok 2014  

po 4. zmene 

v € 

Beţné výdavky 1 864 880,00 1 893 761,82 1 882 658,82 1885 878,01 31 285,45 1 917 163,46 

Kapitálové 

výdavky 

  125 200,00   194 040,00   209 260,00   248 260,00    1310,46    249 570,46 

Finančné 

operácie 

výdavkové 

    38 317,00    38 317,00    38 317,00    38 317,00    1590,75    39 907,75 

Výdavky spolu 2 028 397,00 2 126 118,82 2 130 235,82 2 172 455,01 34 186,66 2 206 641,67 

 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 
  

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

 

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa upravuje rozpočet obce na rok 2015 navýšením beţných 

príjmov ako aj beţných výdavkov o účelové prostriedky. Sú to vlastne granty a transfery. 

Obecné zastupiteľstvo uvedené rozpočtové opatrenie tieţ iba berie na vedomie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  berie na vedomie  zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 01/2015, ktorým sa upravuje rozpočet obce Štiavnik na rok 2015 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 navýšenie príjmových finančných 

operácií o 99,40 €, navýšenie beţných príjmov o 22 319,49 € a navýšenie beţných výdavkov  

obce o 22 418,89 € / granty a transfery, účelové prostriedky/. 

 
  

Rozpočet  

na rok 2015   

v € 

 1. RO 

OZ berie na 

vedomie   

v  €  

Rozpočet obce 

na rok 2015 

po 1. zmene  v € 

Beţné príjmy 2 049  700,00 22  319, 49 2  072 019,49 

Kapitálové príjmy                0           0            0 

Finančné operácie príjmové            300,00         99,40            399,40 

Príjmy spolu 2 050 000,00  22 418,89  2 072 418,89 

 

  

Rozpočet  

na rok 2015   

v € 

 

1. RO 

OZ berie na 

vedomie  v  € 

 

 

Rozpočet obce 

na rok 2015 

po 1. zmene  v € 

eţné  výdavky 1 809 424,00       22 418,89    1 831 842,89 

Kapitálové výdavky    139 000,00                0    139 000,00  

Finančné operácie výdavkové      38 317,00                0      38 317,00 

Výdavky  spolu 1 986 741,00       22 418,89  2 009 159,89 

 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 



 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 
 

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet obce na rok 2015, ktoré  podlieha 

schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schvaľuje  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

02/2015, ktorým sa upravuje rozpočet obce Štiavnik na rok 2015, vrátane programov 

a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2015 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 2015   

v € 

 1. RO 

OZ berie na 

vedomie 

/výška úprav/ 

 

2. RO 

OZ schvaľuje 

 

/výška úprav/ 

Rozpočet obce 

na rok 2015 

po 2. zmene  

 v € 

 

Beţné príjmy 2 049  700,00 22  319, 49    1 337,80 2  073 357,29 

Kapitálové príjmy                0           0       541,58            541,58 

Finančné operácie príjmové            300,00         99,40           0            399,40 

Príjmy spolu 2 050 000,00  22 418,89   1 879,38  2 074 298,27 

 

  

Rozpočet  

na rok 2015   

v € 

 

1. RO 

OZ berie na 

vedomie 

/výška úprav/ 

 

 

2. RO 

OZ schvaľuje 

 

/výška úprav 

 

 

Rozpočet obce 

na rok 2015 

po 2. zmene  

 v € 

 

Beţné  výdavky 1 809 424,00       22 418,89    14 730,32 1 846 573,21 

Kapitálové výdavky    139 000,00                0  18 286,32    157 286,32 

Finančné operácie výdavkové      38 317,00                0     3 879,68       42 196,68 

Výdavky  spolu 1 986 741,00       22 418,89  36 896,32  2 046 056,21 

 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

   

 

23.    Schválenie platu starostu obce  a schválenie poberania stravných lístkov. 

 

Plat starostu obce sa schvaľuje kaţdý rok, pretoţe jeho výška je závislá od priemernej 

mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v predchádzajúcom roku. Nakoľko 

starostovi neprináleţí nič iné okrem jeho platu, obecné zastupiteľstvo môţe jeho základný plat 

zvýšiť aţ o 70 %.   

Následne starosta obce prenechal slovo predsedovi finančnej komisie Mgr. Márii Belkovej, 

ktorá konštatovala, ţe v minulom roku bol základný plat starostu obce navýšený o  35% . Pre 

tento rok  finančná komisia navrhla jeho navýšenie o 50%, čo predstavuje 2792,80 eur 

v hrubom. Ďalej pripomenula, ţe poslanci OZ by mali starostovi obce schváliť aj stravné 

lístky, lebo inak by na ne nemal nárok a tým by bol oproti ostatným zamestnancom v 

nevýhode . 

Ďalší návrh predniesol poslanec Ing. Štefan Papán, ktorý navrhol základný plat zvýšiť o 70 %,  

čo predstavuje 3165,16 eur v hrubom. 



 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo : 

A/  Plat starostu obce Štiavnik v roku 2015 v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške  

      2792,80  eur v súlade so zákonom NR SR  č. 253/1994 Z.z.  o právnom postavení  

      a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov so  

      spätnou platnosťou od 1.1.2015. 

B/  Mesačné stravné lístky ako kaţdý zamestnanec podľa odpracovaných dní. 

Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdrţali sa  - 1 

 

 

 

24.   Ţiadosti občanov 
 

Vlastimil Červenec  a manţ. Anna, Štiavnik 200 

Viktória Červencová, Štiavnik 202  -  ţiadosť o odpredaj obecného pozemku parc.č. 4256  

a parc.č. 3951/2. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo ţiadosť  Vlastimila Červenca a manţelky 

Anny, bytom Štiavnik 200  a Červencovej Viktórie, bytom Štiavnik 202  o odpredaj obecného 

pozemku parc.č. 4256  a p.č. 3951/2.  

Hlasovanie:    za - 0,  proti - 0,   zdrţali sa  - 9 

 

 

Michal Zajko, Štiavnik 119  -  ţiadosť o povolenie na stavbu dvoj garáţe na obecnom 

pozemku p.č. 130. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 130 

v kat. úz. Štiavnik na postavenie dvoj garáţe pre  Michala Zajku, bytom Štiavnik 119  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, ţe sa jedná o pozemok oproti jeho 

rodinnému domu, ktorý obec nevyuţíva a ani v budúcnosti neplánuje vyuţiť. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

Mgr. Ondrej Hpomolík, Štiavnik 896  -  ţiadosť o prenájom obecného pozemku. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 

4242/63 o výmere 124 m2 v kat. úz. Štiavnik na vytvorenie záhradky, pre  Mgr. Ondreja 

Homolíka, bytom Štiavnik 896 , ale aţ po dokončení kanalizácie a vodovodu v obci od 

1.1.2016,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, ţe sa jedná o pozemok 

oproti jeho rodinnému domu, ktorý obec po ukončení kanalizácie neplánuje vyuţívať. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

Anna Boborová,  Štiavnik 892  -  ţiadosť o finančnú výpomoc. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo finančnú výpomoc pre Annu Boborovú, 

bytom Štiavnik 892. 

Hlasovanie:    za - 0,  proti - 1,   zdrţali sa  - 8 

 



Boţena Dzurcová,  Štiavnik 42  -  ţiadosť o finančnú výpomoc. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo finančnú výpomoc pre Dzurcovú Boţenu, 

bytom Štiavnik 42. 

Hlasovanie:    za - 0,  proti - 1,   zdrţali sa  - 8 

 

Viera Rezáková, Štiavnik 638  -  ţiadosť o finančný príspevok. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  ţiadosť  Rezákovej Viery, bytom Štiavnik 638 

o finančný príspevok riešiť tak, ţe starosta obce do budúceho zasadnutia OZ preverí finančnú 

situáciu v jej rodine. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

Pavol Jakubík,  Štiavnik 1038 -  ţiadosť o odpredaj obecného pozemku parc.č. 933/5. 

K uvedenej ţiadosti starosta obce povedal, ţe pani Jakubíková - matka ţiadateľa  odpredala 

svoj podiel v pozemku, ktorý obec vysporadúvala pod zastávku na Lúčkach. Preto by obec na 

oplátku mala ich ţiadosti vyhovieť. Jedná sa o pozemok, ktorý priamo susedí s ich pozemkom 

pod rodinným domom. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  odpredaj pozemku parc.č. KNC 933/5 o výmere 

40 m2  pre Pavla Jakubíka, bytom Štiavnik Višňové  č. 1038  podľa § 9a, ods.8, písm.b/, zák. 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko sa jedná o priľahlý pozemok, ktorý svojim 

umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  jeho rodinnému domu, za cenu 

5,- eur za 1 m2. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

Ing. Jozef Tvrdý, SNP 918/26, Bytča  - ţiadosť o prevádzkovanie pohrebnej sluţby 

a prenájom domu smútku a dodatok k ţiadosti. 

Starosta obce prečítal najskôr pôvodnú ţiadosť a následne dodatok k nej. Ing. Tvrdý 

v pôvodnej ţiadosti  ţiada o prenájom domu smútku a prevádzkovanie pohrebnej sluţby 

v našej obci.  Následne zaslal dodatok k ţiadosti, v ktorom ţiada uţ iba o prenájom vedľajších 

priestorov v dome smútku na predaj rakiev a vencov  s tým, ţe  sprevádzkuje nefunkčné 

záchody a zabezpečí prevoz zosnulých do domu smútku. 

Viacerí poslanci sa vyjadrili, ţe nefunkčné záchody môţe sprevádzkovať aj obec a ţe predaj 

rakvy a vencov s prevozom zosnulého zabezpečí kaţdá pohrebná sluţba, ktorú si príbuzní 

objednajú. Preto navrhli starostovi obce aby na budúce zasadnutie OZ predloţil analýzu 

technického stavu domu smútku, na základe ktorej sa rozhodne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo ţiadosť  Ing. Jozefa Tvrdého, bytom Bytča, SNP 

918/26  o prenájom vedľajších priestorov v dome smútku na predaj rakiev a prevoz zosnulých 

do domu smútku, presunúť na ďalšie zasadnutie OZ, na ktorom starosta obce predloţí analýzu 

technického stavu domu smútku. 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 
 

 

 



25.   Rôzne 

Starosta obce sa opäť vrátil ku kanalizácii a povedal, ţe niektorí občania sú znevýhodnení 

tým, ţe v ulici kde bývajú sa kanalizácia neplánovala. Preto navrhuje aby obec dokončila 

všetko to, čo neurobí SEVaK.  

Po zasypaní výkopov zostáva ešte veľa hliny, ktorú nie je kam umiestňovať. Preto vybral 2 

lokality, kde by sa hlina mohla naváţať. Sú to Rakovanské lúky a svah popri ceste na 

Lúčkach, oproti pani Kučavíkovi. 

Predseda stavebnej komisie informoval poslancov o výsledkoch riešenia ţiadostí 

z predchádzajúceho zasadnutia OZ  na tvare miesta. Stavebná komisia odporučila schváliť 

nasledovné ţiadosti: 

-  Martin Hešo,  Štiavnik 86 -  schváliť prenájom časti pozemku o výmere 20 m2, parc. č. 

KNC 248 . 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  prenájom časti pozemku parc.č. KNC 248 

o výmere 20 m2, na parkovanie osobného automobilu, pre Martina Hešu, bytom Štiavnik 86. 

-   František Kušan, Štiavnik 1267 - schváliť výstavbu garáţe. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  postavenie garáţe na uţ prenajatom pozemku 

parc.č. KNC  247 o výmere 20 m2, pre Františka Kušana, bytom Štiavnik 1267. 

-    Michal Bavlna, Štiavnik 781  - schváliť prenájom časti pozemku parc.č. KNC 1378 

o výmere 20 m2 na výstavbu garáţe pre osobný automobil.  

 Starosta obce pripomenul, ţe by to malo byť iba na dobu určitú, pokiaľ sa dokončí nadstavba  

Zingerovho domu, nakoľko odvtedy obec bude uvedený pozemok potrebovať.   

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  prenájom časti pozemku parc.č. KNC  1378 

o výmere 20 m2  na postavenie garáţe,  pre Michala Bavlnu, bytom Štiavnik 781, na dobu 

určitú  a to do dokončenia nadstavby Zingerovho domu. 

Mgr. Mária Belková  ako predseda finančnej komisie informovala o riešení ţiadosti DHZ 

v Štiavniku zo dňa 07.11.2014 o preplatenie nákladov na hasičské súťaţe v sezóne 2014. 

Finančná komisia súhlasí s preplatením PHL za rok 2014 z dotácie na rok 2015 v sume podľa 

evidencie 177,04 eur. 

 

11.    Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť  a 2. riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

V Štiavniku, 05.02.2015 

Zapísala:  Kamila Šutarová 

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

                                                                                                         Ing. Štefan Vároš 

                                                                                                             starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:   Jozef Bavlna            ...................... 

 

                                         Ing. Štefan Papán     ...................... 


